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Voorwoord en Inhoud
Met enige trots presenteren wij de 50e editie van Hèjs Nèjs. Deze editie is in een fraai
jasje gestoken, met dank aan Rover Media Group, die hier spontaan voor gezorgd heeft.
Dat het de 50e editie is kan u gelet op de speciale cover niet ontgaan zijn. Alle 49
voorgaande covers staan hierop afgebeeld; dit geeft ook de grote verscheidenheid aan
onderwerpen weer, die aan bod zijn gekomen. Bovendien telt het vier bladzijden meer voor deze ene, bijzondere keer. Toeval
of niet, in deze Hèjs Nèjs een interview met het gouden bruidspaar Gerrit en Cis Broeks. En een bloemlezing van een groot
aantal artikelen, die sinds mei 2010 verschenen zijn. De voorzitter van Hèjje Mojjer, Pierre Hendriks hebben we geïnterviewd
samen met zijn vrouw Jet. Het bestuur van D’n Toomp gaat een feestveiling organiseren, die u niet mag missen. Ook
is een naslagwijzer opgenomen. En er is zoals altijd nog veel meer, zoals een leuke fotoquiz. Wij wensen u weer veel
lees- en kijkplezier.
P.S. Voor de ouders van de dit jaar geboren baby’s: meld je kindje aan voor de fotoshoot op zaterdag 13 december.
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Column
Omkijken en vooruit
kijken
Bij deze 50e Hèjs Nèjs is het een goed moment om even
in de achteruitkijkspiegel te kijken, maar ook om meteen
weer vooruit te kijken. Wat kunnen we leren uit het verleden en weer toepassen in de tijd die voor ons ligt met
als doel Hèjs Nèjs nog aantrekkelijker te maken voor u
als lezer? Moest hierbij meteen denken aan een opmerking van een oud-collega: weet je wel, dat de achteruitkijkspiegel in de auto qua grootte maar een fractie is van
die van de voorruit? Nooit zo bij stil gestaan. Maar de
symboliek was snel duidelijk: het verleden, dat wat achter ons ligt, is wel belangrijk, je kunt niet zonder, maar de
toekomst is een factor 10 of meer in dit verband.
We begonnen met vooral enthousiasme, niet met veel
kennis die behoort bij het maken van een blad. Gelukkig
troffen we toen Johan van den Anker van Rover Media
Group. Hij was ook erg enthousiast en bovendien had hij
wel de kennis. Met tal van tips togen we eind 2009, be-

gin 2010 huiswaarts. Het begin was er. Langzamerhand
leerden we verder, liepen tegen tal van probleempjes aan,
maar ook daar leer je van.
Het doel was en is om een blad te bieden voor h e e l
de Heijense gemeenschap. Een vorm van abonnement
wilden we vanaf het begin niet: dan was er immers het
gevaar, dat Hèjs Nèjs niet op elke deurmat zou vallen.
Dit wreekt zich nu wel een beetje, omdat we ondanks de
bijdragen van onze adverteerders en een deel van het lidmaatschapsgeld van de circa 300 leden van Hèjje Mojjer,
toch maandelijks een bedrag moeten interen op de reserves van de vereniging. Dan kan niet blijven doorgaan.
Naar de toekomst gekeken, willen we doorgaan op het
niveau dat we nu hebben bereikt, maar wel met het besef
dat het altijd beter kan. En daar werken we aan, met hetzelfde enthousiasme als waar we mee begonnen.
Voor 2015 zitten we te broeden op een mogelijkheid om
de financiën beter im Griff te krijgen. Maar dan wel op
een creatieve manier, voor ons maar ook voor degenen
(u?!) die daaraan bijdragen. Begin 2015 kunt u hier meer
over lezen. Om vast een klein tipje van de opgeworpen
sluier op te lichten: we denken er aan om u de gelegenheid te bieden: ‘Vriend van Hèjs Nèjs’ te worden. Hierover later veel meer. Tot slot past een woord van dank
aan allen, die hebben bijgedragen aan Hèjs Nèjs. Op naar
een zonnige toekomst!

Kerstviering 2014
Vereniging voor Senioren • KBO Heijen
Wij nodigen u uit voor de Kerstviering op donderdag
18 december 2014.
Aanvang 14.00 uur. Einde 17.30 uur. In d’n Toomp..
Gelieve een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn..
We beginnen de middag met het devote gedeelte,
momenten van bezinning...
U gaat genieten van mooie Kerstliederen en luisteren
naar een prachtig kerstverhaal.

Uit recensies blijkt dat deze groep zeer succesvol is!
Dus genieten....
Het zal weer een warme, sfeervolle middag worden.
Heerlijk kerstbrood en hapjes worden geserveerd. De
toegang is gratis.
Vriendelijke groet, bestuur KBO Heijen.
Theo • Carla • Jan • Annie • Riek • Mia.

Na de pauze is er een optreden van de toneelgroep
“Ons Plezier” uit Vianen.
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Verenigings- en ander nieuws





Fair Play voetbaltoernooi in Heijen
zaterdag 25 oktober
Afgelopen zaterdag
25 oktober 2014 is
er op ons sportpark
de Heikamp een
Fair Play toernooi
geweest. De be
doeling was om
meerdere clubs uit de buurt kennis te laten maken met
Fair Play voetbal. Samen met de verenigingen Vitesse’08,
Milsbeek, Achates, DSV, Hapse Boys, Sambeek en de Zwaluw
heeft onze jongste jeugd in de leeftijd van 6 en 7 jaar deel
genomen. De KNVB was in de persoon van Jan Trienekens
aanwezig om enkele tips en ervaringen te delen.
Het concept van het Fair Play voetbal komt over uit Duitsland,
daar doen ze dit al enkele jaren. Tot volle tevredenheid. In
Nederland is er een pilot geweest in Midden-Limburg en
daar wordt ook al in competitie gespeeld. Wij als VV Heijen
zijnde willen dit ook graag doen.
Wat houdt Fair Play voetbal in? Eigenlijk betekent het

gewoon: geef het voetballen
terug aan de kinderen op basis
van 3 basisregels.
-
Er is geen scheidsrechter, de
kinderen beslissen zelf.
-
De ouders (toeschouwers)
staan op gepaste afstand van
het veld, achter de afrastering
- De 2 trainers zijn terughoudend
met hun aanwijzingen en
begeleiden samen het spel.












De reacties van de trainers en
de ouders was positief met hier
en daar een kanttekening. Maar
we kunnen wel spreken van
een geslaagd toernooi. Het is even afwachten of de
positieve geluiden van de andere clubs ook zullen leiden tot
een fair Play competitie.

of gevorderde leeftijd. Door middel van
huisbezoek, activiteiten en aangepaste vakanties
geven we kleur aan hun leven en helpen onze
18 Heijense Zonnebloemvrijwilligers gevoelens
van eenzaamheid te verminderen.
Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Sinterklaasmiddag.
Op woensdag 3 december organiseren we weer een
Sinterklaasmiddag voor de zieken, invaliden en ouderen van
Heijen.
U kunt deze middag financieel ondersteunen door uw,
zeer welkome, vrijwillige bijdrage af te geven bij Lizet
Roelofs Kasteelstraat 10a of Mariek Vloet Beukenlaan 12.
Of u kunt deze overmaken op bankrekeningnummer
NL57RABO0122103114 t.n.v. Nat. Ver. De Zonnebloem
Heijen. De Zonnebloem, afdeling Heijen, bedankt u bij
voorbaat voor uw financiële steun.
Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen

Zon in de schoorsteen
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven
van mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap













Nationale Zonnebloem loterij
Eind juni zijn onze vrijwilligers op pad geweest om loten voor
de Zonnebloem te verkopen. Hieraan heeft u allen goed
bijgedragen, want in totaal hebben we dit jaar 870 loten
mogen verkopen in Heijen. Wij danken u hiervoor hartelijk.
Op 27 oktober jl. vond de trekking plaats. De hoofdprijs is
niet in Heijen gevallen, maar wellicht heeft u toch een kleinere
prijs. Daarom volgt hier nu een gedeelte van de uitslag.
U ontvangt € 50,00 wanneer u een lot heeft met de eindcijfers
1498 of 8305 of 8469. U ontvangt € 15,00 wanneer u een
lot heeft met de eindcijfers 937 of 690 of 987. Verder zijn
er nog grotere prijzen. De winnende lotnummers staan op
internet via www.zonnebloem.nl/loterij. Daarnaast worden ze
gepubliceerd op NOS Teletekst pagina 552 en zijn ze op te
vragen via het servicenummer 0900-0633 (€ 0,35 per gesprek).
Prijswinnaars worden verzocht het winnende lot volledig
ingevuld te zenden aan Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij,
Postbus 1279, 5004 BG Tilburg.
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Avonturenspeeltuin ‘Reis om de wereld in 80 dagen’
Maak een reis om de wereld in de mooiste binnenspeeltuin van Zuid-Oost
Nederland. Papa en mama zitten relaxed met een kopje koffie op het
treinstation. Ze genieten van het uitzicht op de grote vulkaan. En jij? Jij kijkt
vanaf 8 meter hoogte op hen neer vanaf de grote machinetoren. Of…verlies
je jezelf in het gevecht om de Taj? Hoe dan ook; de ‘Reis om de Wereld’ is één
groot avontuur!
Kinderen van 2 t/m 12 jaar én hun ouders beleven een fantastische dag. Kijk voor het laatste
nieuws, toegangsprijzen en arrangementen op www.debergen.nl

Hofmans interieurbouw is
gespecialiseerd in het
vervaardigen van maatwerkinterieurs voor zowel particulieren als
bedrijven. Met veel aandacht voor detail en
kwaliteit zorgen wij
ervoor dat uw interieurwensen werkelijkheid
worden.
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Kwaliteit is niet
onbetaalbaar!
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Hoogveld 5 6598 BL Heijen Tel 0485-541870 www.hofmansinterieur.nl

Unieke
interieurs
op maat

Boxmeerseweg 2a 6598 BK Heijen
www.snellenhorecaservice.nl

Verenigings- en ander nieuws

VV HEIJEN
Ook dit jaar zorgt VV Heijen in samenwerking met Eeterij Heijs Hepke
op 31 december weer voor de lekkerste oliebollen in Heijen.
Meer info in Hejs Nejs van december.

CV De Wortelpin

Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 23 januari 2015: Jubileumavond met entertain
ment van eigen bodem.
Zaterdagmiddag 24 januari 2015: Kinderactiviteiten in
samenwerking met de basisschool.
Zaterdagavond 24 januari 2015: Grote party met de
feestband “De Nüntaler Schürzenjäger”.
Zondag 25 januari 2015: Grote Jubileumreceptie annex
Prinsenreceptie met gezellige afsluiting door Ronald en
Carien.
C.V. De Wortelpin wil van het weekend een echt
dorpsgebeuren maken en hoopt zoveel mogelijk
inwoners van het Wortelpinnenrijk te kunnen
begroeten.
Tot op de jubileumviering. Alaaf.

5

Club

Club van 55
De naam verraadt het al
een beetje: De Club van
55 houdt verband met
het aanstaande jubileum
van C.V. De Wortelpin.
We hebben u er al eerder over geïnformeerd. Om
het geheel nog even op te frissen het volgende: Deze
club is geen groepje mensen van 55-jarigen, maar
biedt u de mogelijkheid om de carnavalsvereniging
eenmalig te ondersteunen met een bedrag van € 55.
Met deze bijdragen financiert De Wortelpin de
jubileumactiviteiten, die uiteraard extra kosten met zich
meebrengen. U kunt het bedrag van € 55 overmaken
op rekeningnummer NL74 ABNA 0231 8766 61
(ABN AMRO Bank) ten name van C.V. De Wortelpin,
Heikampseweg 56 te Heijen.
Uiteraard krijgt u iets terug voor uw bijdrage. De
vereniging zelf noemt dit de “wortelpinnetaks”. Het
bestaat in elk geval uit het op meerdere manieren
vermelden van uw naam en een leuk cadeautje tijdens
het jubileumweekend.

van

55 jaar CV De Wortelpin. Dat moet gevierd worden!
En dat gaat gebeuren tijdens een jubileumweekend in
januari:

55

viert in 2015 haar 55 jarig jubileum.
Carnavalsvereniging De Wortelpin
onvergetelijk dorps carnavals feest
Om ervoor te zorgen dat we het een
verschillende ingrediënten nodig;
van kunnen maken zijn er natuurlijk
munten om zaken te kunnen organook
maar
ers
feestvierd
s,
vrijwilliger
enthousiastelingen het idee
aantal
een
heeft
Nu
.
iseren en bekostigen
om het jubileum mogelijk te
richten
te
op
55
van
Club
opgevat om een
maken.
Waarom zou je deelnemen:
van 55 deelnemers heeft de carnav> Middels de donaties van de Club
activiteiten te organiseren tijdens
alsvereniging de mogelijk om extra
gemeenschap.
het jubileum jaar voor de heijense
in Heijen een groot en
> De Club van 55 stelt iedereen die de carnaval
eid om voor het relatieve lage
goed hart toedraagt in de mogelijkh
bij te dragen tijdens het jubileum
bedrag van € 55,-zijn/haar steentje
jaar.
van de inleg zal gebruikt worden
> Het wortelbelasting bedrag van 11%
55 iets tastbaars te geven tijdens
om de deelnemers van de Club van
het jubileum jaar.
lijst van de Club van 55
de
in
ids
carnavalsg
de
in
g
> Vermeldin
€ 55,- af te geven aan onze penningOpgeven kan door het bedrag van
op
door het bedrag over te maken
meester. Overschrijving kan ook
O) ten name van “CV De
rekeningnummer 23.18.76.661 (ABN-AMR
Heijen.
te
56
Wortelpin”, Heikampseweg
Alvast bedankt namens de Heijense

.

carnavalsvierders voor je deelname

Promotieteam:
Kerstboom aan de Hoofdstraat in ons dorp
Het begint al op een traditie te lijken; het ontsteken
van de verlichte kerstboom aan de Hoofdstraat in ons
dorp.
Ook dit jaar nodigen wij alle dorpsgenoten weer van
harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Op zondag 7 december om 16.00 uur vragen wij aan
de kinderen van enkele groepen van de basisschool, om
hun versierde kerstbal te komen brengen.
Uiteraard met papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en andere
belangstellenden
De Kerstman, hoogstpersoonlijk, zal ons helpen om
de kerstballen in ontvangst te nemen, zodat ze kunnen
worden opgehangen in een speciaal frame.

Er is, voor wie dat leuk vindt, gelegenheid om met de
Kerstman op de foto te gaan.
Nadat alle kerstballen zijn opgehangen zullen de lichtjes
worden ontstoken. Iedereen kan dan onder het genot
van kerstmuziek, een drankje en wat lekkers nog gezellig
napraten.
Hopelijk tot 7 december om 16.00 uur.
Promotieteam Hèjje Mojjer
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De Benefietcommissie bedankt iedereen die een positieve
bijdrage heeft geleverd aan deze meer dan geslaagde actie.
Na vele maanden van voorbereidingen
was het 1 november dan eindelijk
zover. De slagwerkgroep van fanfare
EMM beleefde een vlekkeloos
optreden in Gemeenschapshuis D’n
Toomp. Met behulp van een combo
werden drumsolo’s gespeeld waar het publiek meer dan
kippenvel van kreeg.

Het werd een prachtig bedrag. Met elkaar heeft Heijen een
bedrag van maar liefst € 7.854,51 bijeen gebracht. Hans Bart,
voorzitter van de Nierpatiëntenvereniging Nederland kon zijn
geluk niet op en de zaal stond op zijn kop.
De Benefietcommissie bedankt iedereen die een positieve
bijdrage heeft geleverd aan deze meer dan geslaagde actie.

De Ster van het Benefietconcert, dat was Famke
Coenen, 6 jaar oud. Ze straalde de hele avond.
Famke lijdt aan het nefrotisch syndroom, een
ernstige nierziekte. Maar dit was haar avond!
Superverrassend waren de optredens van
twee bekende zangers, Dean Saunders en Joey
Hartkamp. Zij zorgden voor de polonaise en een geweldige
feeststemming. Ook de Politie Steelband maakt zijn opwachting
en vermaakte de zaal met Caribische klanken.
Het moment suprême is aangebroken. Spanning in de zaal.
Wat zal de opbrengst zijn? Rasentertainer, Ruud Roelofs, die
de hele avond aan elkaar gepraat had, hield iedereen nog
eventjes nieuwsgierig. Daarna mocht Mathijs Coenen, Famkes
vader, een voor een de getallen op de cheque schrijven.

Op de website van de NVN staat te lezen:
Het geld zal worden besteed aan :
- Een patiëntenversie van de “zorgstandaard nefrotisch
syndroom. Hierin staat beschreven wat goede zorg is voor
volwassenen en kinderen met het nefrotisch syndroom.
- Vernieuwde uitgave van de brochure ‘Thomas en het
nefrotisch syndroom’. Deze brochure legt kinderen in duidelijke
taal uit wat deze aandoening is.
De eerste exemplaren van deze uitgaven zullen t.z.t.
overhandigd worden aan Famke en haar familie.

Dankwoord voor het Benefietconcert
Langs deze weg willen wij persoonlijk iedereen bedanken die
deze actie en concertavond tot zo’n geweldig succes hebben
gemaakt.
Vooral alle mensen die naar deze avond gekomen waren en
gul gedoneerd hebben waardoor we het geweldige bedrag van
€ 7854,51 hebben kunnen overhandigen aan de directeur van
de Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN), de heer Hans
Bart ter ondersteuning van de patiënten met het nefrotisch
syndroom.
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Zo hebben we hier in Heijen weer eens laten zien waar een
klein dorp groot in kan zijn .
Voor Famke was het ook een geweldige avond. Dat er zoveel
mensen waren was super. Ze mocht zelfs op de foto met de
bekende artiest Dean Saunders.
Het was een avond om nooit te vergeten.
Bedankt allemaal.
Mathijs, Patricia, Famke, Duuk
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Bericht van

het bestuur

Initiatieven vanuit het dorp.
Vorig jaar is de Beukenlaan helemaal opgebroken geweest en is het
riool vervangen.
In overleg met de bewoners is de indeling en beplanting van
de straat geworden zoals het nu is. De buurt heeft daarna bij
de gemeente aangeklopt voor een bankje op de hoek van de
Beukenlaan/Dennenlaan. De gemeente heeft in overleg twee
bankjes en een tafel geplaatst.
Ook in de Eekhoornstraat is samen met de gemeente een
speeltuintje met aanplant en verlichting gerealiseerd. De
omwonenden hebben samen een plan opgesteld en dit aan de
gemeente voorgelegd. Op hun beurt heeft de gemeente het pleintje
en de bestrating opgeknapt en de speeltoestellen geplaatst. De
omwonenden hebben daarna nog het Oranjefonds aangeschreven
en een donatie voor een bankje gekregen. Beide projecten zijn op
feestelijke wijze geopend door de omwonenden, de laatste met
de wethouder en de voorzitter van HM. Als Hèjje Mojjer zijn we
enorm blij met deze initiatieven en hopen in de toekomst over
meer van dit soort acties te kunnen berichten. Gemeente Gennep
bedankt voor de goede samenwerking en uitvoering.
Destion
Voorafgaande aan het tweede overleg met de politiek heeft Hèjje
Mojjer gesproken met Wilbert Pothof, directeur Destion over
de plannen voor Heijen. De heer Pothof gaf aan dat de plannen
ongewijzigd zijn en dat de vraag voor woningen zelfs toegenomen
is. Destion wil ook graag beginnen maar wacht op de gemeente.
Over de indeling van wat en waar zal nog gesproken moeten
worden.
Overleg politiek
Onder andere naar aanleiding van het contact met Destion heeft
het dagelijks bestuur een gesprek gehad met wethouder Welles. De

wethouders Welles en Lucassen gaan als vervolg hierop in gesprek
met de heer Pothof om te proberen de ideeën van Destion en de
gemeente op elkaar af te stemmen.
Zoals in de vorige Hejs Nejs aangekondigd is er ook een tweede
overleg geweest met alle politieke partijen naar aanleiding van
het verzoek om niet vooraan op het veld aan de Hoofdstraat te
bouwen. De meningen waren onveranderd, maar men had er geen
problemen mee om, indien haalbaar, de voorzijde vrij te houden.
Over de stand van zaken op dit moment werden we verwezen
naar het college dat bezig is met de ontwikkelingen en eventuele
aanpassingen van het raadsbesluit moet doorvoeren.
Kerkplein en parkeren Toomp
De subsidieaanvraag voor de financiering van de plannen bij de
kerk en d’n Toomp loopt nog. Eind november hebben de betrokken
wethouders een overleg met de gedeputeerde van Provincie
Limburg waarbij deze zaken zeker besproken worden.
Hoogveld
Hèjje Mojjer heeft de zorgen besproken met de politieke partijen
met betrekking tot de uitspraak van de Raad van State. De
gemeente heeft de opdracht gekregen van de Raad van State om
binnen 52 weken het bestemmingsplan Hoogveld te repareren.
In de vervolgprocedure hierover heeft de gemeente gesprekken
met de bewoners en met Hèjje Mojjer. Het bestuur van Hèjje
Mojjer voert hierover gesprekken met de politieke partijen en
wethouder Welles.
Concreet
Hèjje Mojjer brengt alle informatie opgedaan tijdens de overleggen
met de politiek en Destion samen en zal dan een vervolgplan
opstellen. Deze zullen we tijdig communiceren en afstemmen met
leden en de inwoners van Heijen.

Uitslag donateurskaarten loterij fanfare EMM
Enige maanden geleden hebben velen van u gul gegeven bij de
donateursactie van de fanfare. Alle donateurskaarten waren
genummerd en daaruit zijn een drietal winnaars tevoorschijn
gekomen. De volgende families zijn de gelukkigen:
1e prijs: levensmiddelenpakket t.w.v. 25 euro bij de Troefmarkt:
familie Burgman, Hoefstraat 14, lot 08264;

2e prijs: tegoedbon Heijs Hepke t.w.v. 10 euro:
familie Voss, Acaciastraat 25, lot 08041;
3e prijs: tegoedbon Heijs Hepke t.w.v. 10 euro: familie Rentier,
Boommarterstraat 11, lot 05871
Alle winnaars van harte gefeliciteerd. Wij danken iedereen voor
de bijdrage.
Bestuur en leden Fanfare EMM
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Interview dorpsbewoners

Pierre en Jet Hendriks, een dubbelportret
Toen we vergaderden over dit jubileumnummer vroegen we ons natuurlijk af, wie gaan we interviewen
voor deze speciale editie. De keuze was niet moeilijk. Pierre Hendriks is immers een van de eersten geweest die zich na vele jaren van stilstand bezig ging houden met de toekomst van Heijen, de inrichting
van het dorp, de leefbaarheid en de attractiviteit. Ons dorpblad is mede door zijn initiatieven tot stand
gekomen, al merkt hij bescheiden op dat hij het “heus niet allemaal zelf bedacht heeft”.
En nu we er toch waren… Pierres echtgenote Jet is muzieklerares, een leuk beroep waarover veel te
vertellen valt. Jet past (behalve heel goed bij Pierre) ook moeiteloos in de serie aparte beroepen, die wij
onlangs gestart zijn, zie het interview met rechercheur Ron Wabeke. Het werd dus een dubbelportret.
Pierre
Pierre werd geboren in Vierlingsbeek op 16
september 1952, een paar uur later werd in
Ottersum Jet Hermsen geboren. Hoe toevallig
wil je het hebben. Pierre is de jongste zoon
van Sjef en Fien Hendriks. Negen maanden
na zijn geboorte verhuisde het gezin dat vier
kinderen telde naar Heijen. Daar groeide
Pierre op, ging naar school en later naar de
HBS in Boxmeer. Na de HBS volgde de Pabo
(opleiding tot onderwijzer) en als 21-jarig
broekie ging hij in Siebengewald voor de klas
staan. Er waren in Siebengewald maar liefst
vier scholen. Na alle fusies is er nog maar één
over. ‘Dat is natuurlijk wel meteen de beste
school van Siebengewald’, merkt Pierre op.
Inmiddels is Pierre directeur van deze school
en geeft hij, tot zijn spijt, geen les meer. Toen
Pierre in Siebengewald begon waren de vier
andere leerkrachten mannen van rond de 35
Stokoud in Pierres beleving! Pierre kan enorm
van kinderen genieten. “Als je ziet dat kinderen
groeien in hun ontwikkeling. Dat geeft mij
zoveel energie. Het is nu fijn dat ik de school,
het team, kan sturen en begeleiden in de
ontwikkeling van het onderwijs en dan zie je
de school en daardoor de kinderen in de klas
ook groeien.”
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Muziek maken was en is zijn lust en leven. Hij was 20 jaar lid
van het gemengd zangkoor De Maasklanken, ruim 40 jaren
actief lid van de drumband en fanfare EMM en speelde lange
tijd in het Jeugdorkest o.l.v. Wim Linssen. In het weekend ging
hij met zijn vrienden vaak uit in Ottersum. Via een optreden
met zangkoren leerde hij begin zeventiger jaren Jet Hermsen
kennen bij Theitje Hendriks. Wat een tijd: Elke week live
muziek, optredens van Cuby & the Blizzards, Golden Earring,
het kon niet op. Alle jongens, zo ook Pierre, hadden lang haar,
dikke snorren en bakkebaarden, dat was toen het modebeeld.”
Langharig tuig” werden ze door de ouders genoemd, die
(tevergeefs) probeerden hun zonen met geweld naar de
kapper te krijgen. Gelukkig is het allemaal goed gekomen.

“Alle jongens, zo ook Pierre,
hadden lang haar, dikke snorren
en bakkebaarden, dat was toen
het modebeeld”
Nog steeds maakt Pierre muziek, nu bij Chapeau en hij mag
ook graag wat gaan fitnessen om de spieren in beweging te
houden.
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Pierre en Jet
Jet
Muziek was tussen Pierre en Jet de bindende factor. Jet was de een na jongste
van de acht kinderen die het Ottersumse gezin van Gert en Berta Hermsen
kende.Vader en moeder hadden een manufacturenzaak. Moeder werkte volop
mee in de zaak en voedde en passant haar kinderen op en zorgde voor het
huishouden. En toen vader Hermsen op 40-jarige leeftijd besloot zijn carrière
helemaal om te gooien en full time muziekleraar en dirigent te worden stond
moeder daar helemaal achter en runde de winkel in haar eentje. Een van de
eerste geëmancipeerde vrouwen dus!
Jet bleek de muzikale genen van haar vader en opa (Stienekes Jan) geërfd
te hebben en ging naar het conservatorium in Arnhem waar ze klarinet
studeerde met piano en blokfluit als bijvak. Ook twee van haar broers gingen
naar het conservatorium. Ze was volgens haar leraren de eerste vrouwelijke
klarinetlerares van Nederland. Pierre:“Ze staat nog net niet in Wikipedia, maar
dat kan niet lang meer duren…” Uiteraard was ze ook lid van de Ottersumse
Harmonie St. Caecilia en later was ze de eerste vrouwelijke saxofonist
van fanfare EMM. Vrouwen werden in die tijd niet echt aangemoedigd een
instrument te gaan bespelen. Ze trouwden immers en kregen kinderen, zo
was de redenatie, dus dat hoefde niet. Gelukkig zijn die tijden veranderd.
In de verbouwde garage achter het huis geeft Jet nog steeds klarinet-,
saxofoon-, piano- en keyboard les en in Langenboom verzorgt ze de klarineten saxofoonlessen van de harmonieleerlingen. “Elke les is bijzonder”, vertelt
Jet. “Ik geef veel energie, maar ik krijg minstens zo veel energie van de kinderen
en volwassenen terug. Echt enorm leuk!” We mogen even in het leslokaal
kijken. Op de tafel ligt een zakje snoep. Als de leerlingen zin hebben, mogen
ze aan het eind van de les een snoepje pakken. Echt Jet!

Het stel trouwde
in 1976 en ging
wonen aan de nieuw
gebouwde
woning
aan de Berkenstraat.
Al snel volgde de
geboortes van drie
kinderen,
Annelies,
Evelien en Jos. Alle drie
hebben ze de creatieve
en muzikale genen van hun ouders en
grootouders. Annelies ging ook naar het
conservatorium en geeft nu creatieve
workshops. Evelien is naast leerkracht in
het speciaal basisonderwijs ook bevoegd
dansdocente. Zoon Jos, leraar scheikunde,
werkt zelfs een dag per week minder om
zich op zijn vrije dag helemaal aan de muziek
te kunnen wijden. Hij heeft zich ontwikkeld
tot een all-round en kundig trompettist. De
kinderen zijn het huis uit en Pierre en Jet
zijn inmiddels de trotse grootouders van
drie kleinkinderen. Het huis hangt vol met
schilderijen die Jet gemaakt heeft. Een hobby
die ze met veel plezier beoefent.
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Hèjje Mojjer
Zoals we in het begin al meldden hebben we het bestaan van het Hèjs Nèjs
mede te danken aan de inzet van Pierre. Hij vertelt ons over de geschiedenis
van deze mooie vereniging. Pierre:“Het begon in 2007 met een noodkreet, een
ingezonden brief. Maar liefst 520 Heijenaren ondersteunden het initiatief om
Heijen op de kaart te zetten. De klankbordgroep “Loat Hèjje Mojjer Worre”
werd geboren. Daarmee zijn we naar de gemeente Gennep gegaan. Daar
hoorden we dat we een breder Dorpsontwikkelingsplan (DOP) moesten
maken en daarmee zijn we aan de slag gegaan, samen met Synthese. In het
DOP waren zestien projectvoorstellen opgenomen.”

“Tot verrassing van de stuurgroep
kwamen achttien mensen naar de bijeenkomst
die de kar wilden helpen trekken!”
Na enige jaren lobbyen bij de gemeente en het alert reageren op
ontwikkelingen rond Heijen werd het iets stiller. De Klankbordgroep voelde
zich wat alleen in het opkomen voor Heijen en daarom plaatste Pierre in
2009 een noodkreet in het oude blad Heisa. Tot verrassing van de stuurgroep
kwamen achttien mensen naar de bijeenkomst die wilden helpen de kar te
trekken! Er kwam weer actie en tijdens de eerste vergadering al werden er
spijkers met koppen geslagen! De projectgroepen werden gevormd!! Wat een
plezier om te zien hoe het vlammetje van het begin iedereen bezielde, zodat
iedereen vol vuur verder ging!
Hèjje Mojjer anno 2014.
Eén van de nog te ontwikkelen projectplannen van het DOP is nog steeds het
creëren van een kern, een hart. Daar hoort ook bij dat er gebouwd wordt,
maar de realisatie van nieuwe bouwprojecten blijkt een enorme opgave.
Ondanks de vele contacten die Hèjje Mojjer heeft met de Gemeente Gennep
en met Destion is de eerste schop nog steeds niet in de grond. Het blijkt
lastig de juiste keuze te maken. Waar moeten die nieuwe huizen dan komen
en hebben we, gezien het aantal huizen dat op dit moment in Heijen te koop
staat, nog wel behoefte aan nieuwe woningen? Het antwoord is ja, want zo liet
Destion weten, op dit moment zijn er 103 inschrijvingen voor appartementen
en huur- en koopwoningen in Heijen.
Er is dus kennelijk een grote behoefte. En waar moeten die huizen dan gebouwd
worden? Ook een heikele kwestie, want dan komt behalve het algemeen
belang voor Heijen ook het eigenbelang van inwoners om de hoek kijken. Een
compromis lijkt nu in de maak. Het bestuur heeft onlangs een gesprek gehad

Jet met leerling keyboard

met een afvaardiging
van de politieke partijen
en een vervolgafspraak
staat gepland. We
moeten dus nog even
de tanden op elkaar
bijten.
Want hoewel Hèjje Mojjer zich verre van
politiek wenst te houden wordt het er toch
ongewild in meegezogen. De vraag van de
gemeente is dan: “Wat wil Hèjje Mojjer? Het
antwoord is dan:“Wij willen eerst de mening
van Heijen weten.” Je kunt je voorstellen dat
men zich soms in een spagaat voelt zitten.
Wat wel positief is om te melden is dat
het er naar uitziet dat het komende jaar
in ieder geval het kerkplein op de schop
gaat. En wat het dan gaat worden met de
woningbouw dat moeten we helaas dus
nog even afwachten. Als het aan Pierre (lees
Hèjje Mojjer) ligt kan het niet snel genoeg
gaan. Want het doemscenario is: mensen
trekken weg, zowel jong als oud. Pierre: “We
moeten Heijen vitaal en attractief houden,
ook qua inrichting. We willen samenhang
bevorderen, verenigingen steunen.”
Het is lastig, maar niet onmogelijk. Met
Pierre aan het roer en Jet als luisterend oor,
dan moet het goed komen. En wij kunnen
als Heijenaren ook ons steentje bijdragen.
Denk daar maar eens over na!
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Als je al zo lang bij elkaar bent,
kun je elkaar niet meer missen….
Toeval of niet, wij zijn heel blij dat we in de vijftigste editie van het Hèjs Nèjs een interview kunnen plaatsen met een gouden bruidspaar. We waren op bezoek bij Gerrit en Cisca Broeks-Loeffen, beiden 80 jaar
oud die hun hele huwelijkse leven al wonen aan de Heesweg nummer 24. Het paar trouwde in 1962 voor
de wet, niet ongebruikelijk voor die tijd, want dat had fiscale voordelen. Het was in die tijd ook heel moeilijk om woonruimte te vinden en toen ze eindelijk de toezegging hadden voor de woning aan de Heesweg
kon er in de kerk getrouwd worden. 27 november 1964 was hun grote dag en dat is dit jaar dus 50 jaar
geleden. En ze gaan het vieren ook. Net als hun 12 en half, 25- en 40-jarig huwelijk in Zaal Schuttershof.
Gerrit en Cisca
Gerrit is geboren en getogen aan de Hoofdstraat
(nummer 7) in een huis waar nu de Groote
Heeze is gevestigd. Toen lag het huis vlakbij de
voetbalvelden. Het huis is er niet meer. Gerrit
komt uit een gezin van vier kinderen. Alleen
Gerrit is in Heijen blijven wonen. Er leeft nog één
zus van Gerrit, zij woont in Nijmegen. Cisca is
geboren in Oeffelt en kwam uit een gezin met
vijf kinderen. Gerrit en Cisca werkten eind jaren
vijftig allebei in Nijmegen. Cisca in de huishouding
en Gerrit als bankwerker bij een Nijmeegs
metaalbedrijf, Nijs & Vale. Ze zagen elkaar
weleens in de bus en toen dacht Cisca: met die
man zou ik nooit willen trouwen! Maar ja, dat is
vragen om moeilijkheden, toch? Dus toen Gerrit
een keer met een kameraad in Oeffelt naar een
toneelvoorstelling ging was toevallig ook Cisca
daar met een vriendin. Gerrit gooide al zijn
charmes in de strijd en de rest is geschiedenis,
zullen we maar zeggen! De verkeringstijd duurde
lang, wel zes en een half jaar. De bus is altijd
een grote rol blijven spelen in hun leven, want
ze hebben allebei geen rijbewijs en reizen altijd
rond met het openbaar vervoer.
Het huwelijk
Het was een natte, winderige dag, die 27e
november en het huis was ook nog niet klaar.
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Er moest nog zes weken gewacht worden op de sleutel, want
gas en licht waren nog niet aangesloten. Het prille paar moest
daarom nog een paar weken inwonen in het ouderlijk huis van
Gerrit. Maar Kerstmis konden ze gelukkig samen vieren in hun
splinternieuwe huis. Cisca stopte na haar huwelijk met werken en
Gerrit kreeg een aantal jaren later een andere baan. De laatste
twintig jaar van zijn werkzame leven werkte hij bij Meldon Plastics
in Bergen als werkvoorbereider. Twee dochters kwamen ter
wereld, Marion en Petra.
Marion woont met haar (Italiaanse) man in Nijmegen en zij
verblijdden hen met vier kleinkinderen, die stuk voor stuk
prachtige namen hebben: Sylvano, Carlo, Rito en Doriana. De
oudste is 25, de jongste 16. Dochter Petra woont met haar gezin
in Bergen en heeft twee kinderen, Nicka en Maiko, ook al zulke
mooie namen. Hoewel er al twee kleinkinderen het huis uit zijn,
zijn ze nog geen overgrootvader en –moeder. Maar wie weet,
maken ze dat nog ooit mee.
De watersnood in 1993
Daar hebben Gerrit en Cisca wel wat angstige herinneringen aan.
Gerrit vertelt: “We waren naar een verjaardag geweest van mijn
broer in Utrecht. Op de terugweg zagen we het al. Het water
stond enorm hoog. Er werd met man en macht gewerkt aan het
plaatsen van zandzakken om de dijken te versterken. In de nacht
reed er een geluidswagen in Heijen rond. We moesten misschien
evacueren. We hebben toen alle meubels naar boven gebracht.
Petra, onze dochter in Bergen, belde ons. We moesten maar bij
haar komen logeren en dat hebben we toen gedaan. Gelukkig
is er niets gebeurd, maar we zitten hier op het laagste punt in
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Gerrit en Cisca toen ze 25 jaar getrouwd waren

Heijen, dus als het fout was gegaan, had het hier helemaal onder water gestaan.”
Cisca vult aan: “Alleen de kerstboom stond nog in de kamer toen we het huis
uitgingen!”

“Alleen de kerstboom stond nog in de
kamer toen we het huis uitgingen!”
Hobby’s
Een rode draad in Gerrits leven is VV Heijen. Hij is al 63 jaar lid! Gerrit heeft
gespeeld in de selectie (jeugd was er toen nog niet) en bij de veteranen. Hij is
assistent-scheidsrechter en leider geweest bij diverse seniorenelftallen.Thans is hij
nog steeds een trouwe supporter van Heijen 1. Hij mist geen enkele thuiswedstrijd
en als het even kan gaat hij ook mee naar de uitwedstrijden. Sinds twintig jaar is
Gerrit lid van het Gilde. In 2010 was hij zelfs Gemeentekoning, dat was toeval zo
meent hij zelf. In Heijen is hij nog nooit koning geweest. Ook twee jaar geleden
was Gerrit dicht bij een nieuwe gemeentelijke koningstitel maar toen verloor hij
bij het afkampen. Verder loopt hij mee met de optochten en gaat hij mee naar
zusterverenigingen. Ook vind je Gerrit iedere week bij de yogales in d’n Toomp
en hij mag er ook graag biljarten.
Dat biljarten doet hij al zolang d’n Toomp er staat. Cisca heeft ook enige jaren yoga
gedaan, maar ze is om gezondheidsredenen begin dit jaar hiermee gestopt.Thuis doet
Cisca aan handwerken, zoals breien, haken en borduren.Verder kijkt ze veel TV. Gerrit
is een trouwe bezoeker van de kerk.
Beiden vinden ze het geloof heel
belangrijk. Hun gouden huwelijksdag
beginnen ze dan ook met een H. Mis.
Thans doen Gerrit en Cisca zo
veel mogelijk samen. Cisca: Als je al

zo lang bij elkaar bent, kun je elkaar niet meer
missen.”
Vakanties
Toen de kinderen nog klein waren maakten ze
dagtripjes met hen. Maar toen Gerrit en Cisca
hun 25-jarig huwelijksfeest vierden kregen ze
van hun kinderen een kerstreis naar Beieren
aangeboden. Dat beviel zo goed dat ze vele
jaren lang ieder jaar op reis gingen, Oostenrijk,
Hongarije, Tsjechië. En zelfs naar Turkije, het was
hun eerste, maar ook laatste vliegreis. Afgelopen
kermis zijn ze met Petra nog vijf dagen naar de
Eifel geweest. Opvallend detail: hoewel Gerrit
en Cisca geen computer hebben, hebben ze wel
een digitale camera. Daar staan wel vierhonderd
foto’s op. En hele mooie ook! We mogen ze
allemaal bekijken. Ze zouden ze wel graag een
keer op een CD’tje willen laten branden, zodat
ze ze op de TV kunnen bekijken, maar zover is
het nog niet gekomen.
Ten slotte
We waren te gast bij een liefdevol stel dat
veel oog heeft voor elkaar maar ook voor de
wereld om hen heen. Daarom wensen wij hen
een hele fijne gouden huwelijksdag toe en nog
vele gezonde jaren. Over tien jaar zijn we weer
welkom, zo hebben ze ons verzekerd.

Hèjs Nèjs
Gerrit en Cisca anno nu

november 2014

15

Ieder mens kent een tijd dat het even niet zo lekker loopt
...op zijn levensweg.
Open je blik voor een andere manier van Heling

Boeren met ambitie

Ik ben docente in de Energetische Psychologie....ik reik
jou psychisch gereedschap aan... zodat jij de Kracht hebt
jezelf te Helen... Gebruik je Brein als Medicijn.

Ondek de waarheid achter jouw Gedachten...
Laat ze voor je werken en niet tegen je.....

Velen van ons zijn vervreemd van hun lichaam. Het bewustzijn
van onze geest en onze lichaamscellen is echter één
energetisch geheel. Over en weer wordt er informatie
uitgewisseld en ontstaat er een reactie.
Hoe wij ons voeden beïnvloedt het bewustzijn van onze geest,
ons gedrag en de constitutie van ons lichaam... Onze manier
van denken beïnvloedt het bewustzijn van onze lichaamscellen.
Wanneer er geen goede communicatie meer is tussen beide kan
er een onbalans ontstaan en uit zich dat in lichamelijke en
psychische ongemakken.
Dan is het nodig deze innerlijke dialoog te herstellen.

Ik ben degene die je belt als je klaar bent voor verandering.
Mw. Carla Bos

Tel: 0485-513170

Heijen

Mijn specialisme, al 20 jaar:
Natuur-geneeswijzen / Massage
Acupressuur-reflexologie/ Reiki Master/ Healing/ Voeding.
Reading, counseling, bewegingsleer o.a.
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ForFarmers Hendrix, producent en leverancier van diervoeders.
Een no-nonsense organisatie met gedreven medewerkers dichtbij het
boerenbedrijf. Met een compleet pakket aan producten en diensten,
werken we samen aan optimale resultaten. Want onze ambitie is een
tevreden klant.

www.forfarmershendrix.nl
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Burendag
Op 27 september jl. was het
weer nationale Burendag
in samenwerking met het
oners aan
Oranjefonds en Douwe Egberts. Voor de bew
nieuwe
de Eekhoornstraat de uitgelezen kans om het
speeltuin,
speeltuintje te openen. De inrichting van de
met de
de bomen en de bestrating is in goed overleg
.
men
gemeente de afgelopen maanden tot stand geko
heeft de
Met een subsidie van het Oranjefonds
atst.
Eekhoornstraat een bankje aangeschaft en gepla
en diverse
Wethouder Ed van der Meulen, Pierre Hendriks
end en
kinderen hebben gezamenlijk het speelveldje geop
Het was
de naam onthuld; het Knabbel en Babbel veldje.
kinderen
een prachtige nazomerse zaterdag waarbij de
. Ook de
uit de hele buur t diverse spelletjes konden doen
het genot
ouders hebben zich prima vermaakt. Onder
spekjes
van een uiteraard D.E. koffie, limonade, koekjes en
was het een zeer geslaagde middag.

In Memoriam Marinus Sanders
Marinus Sanders, wonende in de Sleedoornstraat
is op 21 oktober overleden. Hij overleed thuis in
zijn vertrouwde omgeving. Vroeger gewer kt bij
Rijkswaterstaat, op zaterdag bloemenventen in de
Volkswagenbus van Houkes uit Siebengewald. Jaren
met zijn vrouw de lagere school gepoetst, en ook lid
van het gilde in Heijen geweest.

Prikbord

AED Heijen

Op 20 oktober is er voor
de derde keer in een jaa
r in Heijen een
reanimatie uitgevoerd.
Hiervoor worden mensen
opgeroepen met een AED
alert. Op deze
oproep heeft één persoon
gereageerd terwijl er circa
tien mensen in
Heijen zijn ingeschreven vo
or het AED-alert systeem.
Bij de laatste drie oproepe
n is er niemand of slechts
één iemand ter
plaatse gekomen.
Gegeven dat er maximaal
dertig personen bij een rea
nimatie kunnen
worden opgeroepen, zou
het AED alert in Heijen no
g sterk kunnen
verbeteren.
Meld je dus aan op www.h
artslagnu.nl

10

De Fotoquizzzz

Leuk tijdverdrijf voor de donkere dagen: samen puzzelen, samen zoeken.
Op de pagina’s in dit nummer verspreid staan 25 verminkte foto’s.
Deze foto’s hebben in hun geheel een keer in een van de afgelopen vijftig
Hèjs Nèjs’ gestaan. Aan jullie de opdracht zoveel mogelijk uit te zoeken wie
of wat er op deze foto’s staat. Heb je het gevonden omschrijf dan in enkele,
liefst komische bewoordingen bij welk interview of bericht de foto hoort.
Degenen die de mooiste/leukste omschrijvingen verzint wint deze quiz.
Laat je fantasie en je geheugen werken! De oplossingen kunnen op
bijgevoegd inlegvel worden genoteerd. Inleveren Hoofdstraat 28.
(Kwetsende bewoordingen niet toegestaan)
Doe je best! De redactie.

Afscheid nemen is loslaten en toch nog iets van die
persoon in je houden.
Langs deze weg bedanken wij allen die met ons
meeleefden, de kaarten die we ontvingen, na het
overlijden van Marinus Sanders,
Gerda Sanders
Petra en Peter
Marjo en Bryan

Gouden armbandje verloren….
Ik ben enkele dagen in Heijen geweest en ben waarschijnlijk tijdens
het uitlaten van
mijn hondje mijn gouden armbandje verloren. Als je het gevonden
hebt wil je dan
contact met me opnemen 0615633988. Er is een beloning voor het terugb
ezorgen.
Groet Petra Frijsinger-Sanders

Rectificatie
Har telijke groetjes van het
kersverse bruidspaar Marcel
Weemen & Nicole Plantius &
onze bruidspiraatjes Bas & Jesper

Interview
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Met z’n allen naar d’n Toomp
voor de “Feestveiling”…
Feestveiling? Het bestuur van d’n Toomp grinnikt als ze onze vragende blikken
zien. We zijn uitgenodigd langs te komen voor een interview over de recente verbouwing en de festiviteit die ze uitgedokterd hebben om d’n Toomp te laten zien
aan ons, dorpsgenoten. Want ze zijn heel trots op het resultaat. Eerst maar eens een
terugblik op de verbouwingsactiviteiten.
De aanleiding
De aanleiding tot de verbouwing dateert
al van 2012. Toen constateerde men
dat de vloeren in de bar en in de gang
bij de toiletten dringend aan vervanging
toe waren. Ook vond men de bar zo
langzamerhand wat gedateerd. Die kon
wel een opfrisbeurt gebruiken. Een ander
mankement, als je het zo wilt noemen, was
het chronisch gebrek aan opslagruimte.
De bestaande opslagruimtes lagen tjokvol.
Een uitweg voor dit probleem werd
gevonden in het onderkelderen van het
podium.
Afijn, de penningmeester ging aan het
rekenen en maakte een kostenplaatje.
Er werden subsidies aangevraagd en ook
verkregen en in januari van dit jaar begon
de operatie. Je raadt het al, de kosten van
de verbouwing liepen meteen gierend
uit de klauwen.Een voorbeeld van de
grootste kostenposten achteraf was een
betonnen vloer die moest worden gestort
direct onder de vloer van het podium,
anders zou het podium veel te veel trilling
veroorzaken. Kosten ruim € 5.000,00, niet
begroot. De lijst met extra kosten werd
langer en langer. De penningmeester
moest alle zeilen bijzetten om de
begroting enigszins sluitend te krijgen, wat
dus niet lukte.
Wat wel lukte: de bar onderging een
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metamorfose, zo kun je het gerust stellen: nieuwe
vloeren, plafonds, barkrukken, geluidsinstallatie,
hangtafels en stoelen en LED verlichting. Alles werd
strak geschilderd door Geert Nillessen. Een prachtige
nieuwe bar werd gebouwd door Interieurbouwer
Harrie Hofmans. En met de inzet van het bestuur en
beheer was ook niets mis. Iedereen stak de handen uit
de mouwen en op een uur meer of minder werd niet
gekeken.
Het uitgraven van het zand onder het oude podium was
een film op zich. Het oude podium werd verwijderd en
er werd een graafmachine in het gat gezet. Er werd
maar liefst 200 kubieke meter zand uitgegraven dat
allemaal door de gang rechts van het podium met
een bulldozertje naar buiten getransporteerd moest
worden. Een enorme berg.
Echter een paar wensen van het bestuur konden door
deze kostenverhogingen helaas geen doorgang vinden,
voorlopig althans. Bijvoorbeeld een grote wens was de
glazen wand tussen de bar en de zaal te vervangen
door een schuifpui. Dat bleek veel duurder te zijn dan
gedacht. Dit idee staat dus nog even in de ijskast.
De reserves
Door alle extra werkzaamheden is de bodem van
de schatkist in zicht gekomen. Het budget is zwaar
overschreden. Het wordt een paar jaar sappelen, zo
werd wel duidelijk. Echter het resultaat, daar ging het
om. En daar is men meer dan tevreden over. Dus er
wordt niet getreurd, de nieuwe ideeën vlogen gelijk
weer in het rond bij dit enthousiaste bestuur. Want als

Tractortjes werden ingezet om alle zand naar buiten te transporteren.

je het artikel in het Hèjs Nèjs van januari hebt gelezen dan weet je
nog dat men ons toen een feestje beloofde. En daarvoor zijn we nu
ook gekomen. Wat zijn de plannen?
De “Feestveiling”
De hele operatie heeft veel langer geduurd dan gepland en pas begin
oktober kon men tegen elkaar zeggen: de missie is volbracht. Nog
maanden nadat iedereen weer zijn eigen plekje in de zaal en op
het podium had betrokken moesten er nog vele ditjes en datjes
worden afgewerkt. Zo zijn er pas onlangs in de nieuwe opbergruimte
schotten geplaatst en is de vloer geschilderd. Je kunt ook niet alles
tegelijk.
Nu even pauze, maar de kriebels zijn er weer. Na een aantal
brainstormsessies kreeg een geweldig plan gestalte. Het nuttige moet
met het aangename worden gecombineerd, zo is de redenering. De
Heijenaren worden allemaal op zaterdag 28 maart 2015 uitgenodigd
om naar d’n Toomp te komen en te bekijken hoe het
interieur er na de verbouwing uitziet.
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Er wordt die avond een ludieke veiling gehouden die
bestaat uit twee delen. De verenigingen die elke week
gebruik maken van d’n Toomp is gevraagd een tweetal
diensten te bedenken, hoe ludieker hoe beter. Het
bestuur is op zoek naar attributen/artikelen en dat alles
moet worden geveild tijdens deze heropeningsavond.
Het mes snijdt aan twee kanten: de veilingopbrengsten

van de diensten die de verenigingen
hebben bedacht en zullen uitvoeren zullen
worden gedeeld. De helft gaat naar de kas
van de vereniging, de andere helft is voor
de kas van d’n Toomp. De opbrengst van
de attributen/artikelen die het bestuur
in de komende maanden bij elkaar gaat
brengen is voor de kas van d’n Toomp. De
waarde van deze attributen kan variëren
van paar euro tot, tja wie zal het zeggen.
Ze doen er nogal geheimzinnig over. Er
wordt gewerkt aan “topstukken”. Maar
men wil vooral “laagdrempelig” zijn, er is
voor elk wat wils. De mogelijkheden zijn
eindeloos. Het kan dus ook gewoon een
fles wijn zijn die geveild wordt!
Het bestuur zal zelf ook twee diensten
bedenken, waar op geboden kan worden.
Deze veiling is niet het enige dat deze
avond te genieten valt. Men heeft De
Heijense Revue bereid gevonden het
geheel “aan elkaar te kletsen”. Voorzitter
Kees van den Corput: “We laten ons
vervolg op blz 21
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Uw adres voor:
- Reparaties
- Trouwringen
- Gedenksieraden
- Graveren in tal van sieraden
- Bestaande ringen veranderen
- workshops geven in eigen atelier
- zetten van stenen in tal van metalen
- schilden voor gilden, bedrijven, verenigingen

Theo Walk Aandrijftechniek bv.
P.O Box 31, 6590 AA Gennep
De Groote Heeze 37, 6598 AV Heijen
Tel : +31 (0)485 - 513293
Fax : +31 (0)485 - 514165
E-mail : walk@walk.nl

www.walk.nl

open op afspraak - langeven 17 - 6598 md heijen - tel: 06-10601856

Achter de gevel van
een dorpscafé
kan meer dan U denkt.

cafe-zalen

Heijen
Voor al uw gelegenheden
Hoofdstraat 15, 6598 AA Heijen
Tel: 0485-511659
Fax: 0485-800129
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verrassen waarmee ze komen.” Tijdens de avond zal Chapeau voor
de muzikale omlijsting zorgen en de avond zal worden besloten met
een optreden van Soreway. In het januarinummer van het Hèjs Nèjs
zullen we de laatste ontwikkelingen rondom de Feestveiling nog met
jullie communiceren.
Hoe weten we nu welke diensten en attributen voor de veiling
worden aangeboden?
Ook daar heeft het bestuur al over nagedacht.
In de week voor het evenement zullen deze worden tentoongesteld
in de twee lokalen in d’n Toomp. De glazen wanden dienen dan als
etalage waar iedereen langs kan lopen om te kijken of er wat van
zijn of haar gading bij zit. Een complete lijst met de te veilen artikelen
en diensten zal te zijner tijd worden gepubliceerd op de website
www.heijen.info.
Het wordt dus feest in ons gemeenschapshuis en niet zo zuinig ook.
Alles van Heijense bodem.
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De Dikke van Dale…
Ze zullen zich er niet van bewust
zijn, maar het bestuur heeft met de
term Feestveiling een geheel nieuw
Nederlands woord bedacht. En als
we nu in Heijen maar vaak zeggen
feestveiling, feestveiling, dan wie weet
komt het nog in de Dikke van Dale! De
omschrijving komt er dan ongeveer zo
uit te zien:
Feest’veiling, v (-en), vnw.,
1. ludiek evenement georganiseerd door
een gemeenschapshuis van en voor
dorpsgenoten waarbij naast muzikale
en cabareteske omlijsting een
diensten- en attributenveiling wordt
gehouden die een vrolijk gezicht
opleveren bij een penningmeester
van een gemeenschapshuis en bij
betrokken verenigingen.
Toegegeven, deze zin loopt natuurlijk
voor geen meter, maar neerlandici
moeten daar hun tanden maar op
stukbijten,( …mocht de Dikke van Dale
onverhoopt belangstelling hebben….!)

Wij werden als redactie zo enthousiast over alle leuke ideeën die
dit bevlogen clubje aandroeg dat we besloten hebben ook mee te
doen. We moeten er nog even over nadenken wat voor een dienst
we laten veilen, maar we komen vast wel op iets. Ook de kas van het
Hèjs Nèjs kan immers best een oppeppertje gebruiken!

Zaterdag 28 maart 2015,
Gemeenschapshuis d’n Toomp,
Feestveiling.
Mis het niet!
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Heisa

De Heilige Geest (1)
H. Dionysius Heijen,
Jaargang 33
E: kerkheijen@tiscali.nl
Pastoor H.Reijnen,
Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen
T: 0485 511533
M:06 10087938
Kerkberichten: zie
Maas- en Niersbode,
en via www.heijen.info
Wijziging in informatie:
www.heijen.info

vieringen in

december
2014

Zaterdag 06 december
geen dienst
Zondag 07 december 09.30 uur
Eucharistieviering
Zaterdag 13 december 19.00 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zondag 14 december 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor
Zaterdag 20 december 19.00 uur
Kerstconcert in D’n Toomp m.m.v. diverse
Heijense muziekgezelschappen
Zondag 21 december 09.30 uur
Eucharistieviering met volkszang
WOENSDAG 24 december 19.00 uur
Herdertjesmis, Familie-Eucharistieviering met het
kinderkoor
WOENSDAG 24 december 22.00 uur
Nachtmis, Eucharistieviering met het Gezinskoor
DONDERDAG 25 december 09.30 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans Koor
VRIJDAG 26 december 09.30 uur
Gebedsdienst met volkszang
Zaterdag 27 december
geen dienst
Zondag 28 december 09.30 uur
Eucharistieviering
WOENSDAG 31 december 19.00 uur
Eucharistieviering
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Het woord ‘geest’ is voor ons iets heel gewoons. Men zegt
bijvoorbeeld van een groep dat er een goede geest heerst. We
kennen de uitdrukking “tegenwoordigheid van geest” of “in iemands
geest handelen”. Van Jezus wordt nu gezegd dat Hij helemaal vol
is van de Geest van God. In Mt 3,16 heet het: “De Geest van
God daalde op hem neer”. Verder lezen we in de bijbel dat Jezus
door de Geest gedreven werd. Hij beloofde de zijnen de Geest
der waarheid, die Hem zal verheerlijken. Christenen zijn ervan
overtuigd dat allen die in Jezus Christus geloven in deze Geest
kunnen leven. De Heilige Geest, dat is de Geest van de Vader, van
wie Jezus helemaal vervuld is; dat is de Geest van Jezus waardoor
God als Vader toegankelijk wordt voor de mensen. Maar wanneer
men al de slechte of goede geest van de mensen kent aan hun
manier van leven dan kan men ook vragen: waaraan herkent men
de Heilige Geest?
Na de lichamelijke dood van Jezus waren de apostelen teleurgesteld,
radeloos en moedeloos. Ze namen geen initiatieven, waren alleen
met zichzelf bezig. Volgens het Nieuwe Testament bracht de Heilige
Geest nieuw leven op die eerste Pinksterdag. Deuren worden
geopend en de apostelen beginnen de Blijde Boodschap te
verkondigen; vrijmoedig, vastberaden, begeesterd en overtuigend.
Velen voelen zich aangesproken door Jezus Christus en zijn
boodschap. Dit wijst op de werkzaamheid van de Geest. In de loop
der eeuwen en over de hele wereld gebeurt dat, zij het ook dat er
tijdelijk en geografisch dalen voorkomen. De Heilige Geest wekt
mensen op uit hun slaap, doet grenzen springen en vult met nieuw
leven woorden die leeg geworden zijn en vormen die verstard
zijn. Het waaien van de Heilige Geest maakt vergeving mogelijk en
verandert het leven van mensen. Daarom geloven mensen: Gods
Geest is uitgegoten over allen, iedereen kan door hem bewogen
worden. (wordt vervolgd)
Pastoor H. Reijnen

Doop
Liv Robben, Hoefstraat 5, is op 25 oktober 2014 gedoopt. Wij wensen
haar, samen met haar familie, alle goeds en liefde.

Dank u wel
Hartelijk dank aan de Heijense inwoners die een bijdrage hebben
geleverd aan de Vastenaktie 2013. Een deel daarvan is toebedeeld aan
pater Toon Gruyters voor zijn werk in de Amazonas. Via pater Janssen
van de congregatie bedankte pater Gruyters ons allen voor deze gift.

Heisa

In memoriam: Theo Cornelissen
Theo werd geboren op 30 augustus 1930 in Cuijk. Hij
was de oudste van een groot arbeidersgezin. Het was
toen voor iedereen een moeilijke tijd en ook Theo’s
ouders hadden het niet gemakkelijk. Tien jaar later was
Nederland bezet en dat maakte de omstandigheden
er niet beter op. Theo ontsnapte op het nippertje aan
de dood doordat de mijnen die onder de berg zand
lagen waar hij op sprong niet tot ontploffing kwamen!
Zoals in die tijd gebruikelijk was, ging ook Theo na zijn
schooltijd snel werken om zijn steentje bij te dragen.
Na o.a.gewerkt te hebben op de slijpsteenmachinefabriek
in Cuijk leerde hij Truus Rutten kennen op de kermis
in Beugen.Truus woonde in het ouderlijk huis in Heijen
waar zij haar moeder verzorgde. Ze trouwden op
9 mei 1956. Truus en Theo kregen vier kinderen: de
tweeling Willie en Jan en de dochters Mieke en Wilma.
Bijna tegenover hun huis werd aan het eind van de
vijftiger jaren de veevoederfabriek van Hendrix
gebouwd. Daar bleef Theo de rest van zijn arbeidzame
leven werken, hij stopte op zijn 60ste. Ook de zonen
hebben daar nog een hele tijd gewerkt.
Naast het werken op de fabriek en de zorg voor zijn
gezin was Theo ook zeer actief in het verenigingsleven
en zelfs in de politiek. Hij was raadslid, meer dan 50
jaar lid van het Gilde, zat in de OR van Hendrix en was
actief in de vakbond. Dat alles moest maar een keer
per jaar wijken voor iets anders, zeer belangrijks, nl. zijn
tuin en dan vooral in het seizoen: de aardbeien! Na zijn
50ste kwam het gezin ook meer en meer op de eerste
plaats te staan.

Er brak daarna weer een mooie tijd aan voor Theo en
Truus: de kleinkinderen, dagtochtjes maken. Ze genoten
van de kleine dingen.
In 1998 kreeg Theo een hartinfarct waar hij gelukkig
weer van herstelde. In 2003 werd Truus getroffen door
een herseninfarct waardoor ze zeer hulpbehoevend
werd. Ook toen toonde Theo zijn daadkracht: de
manier waarop hij Truus verzorgde en hielp met alles
dwong bij iedereen respect af. Het lukte zelfs om
samen met Truus zonder hulp van anderen op stap
te gaan: namelijk met de scootmobiel! Het eerste
duo-exemplaar van heel Nederland! Theo ten voeten
uit: daadkrachtig, zelf dingen regelen, klaarstaan bij
problemen. Maar ook: een perfectionist: het moest
zó, en niet anders. Intussen ging het met Truus niet zo
goed: vooral het feit dat ze steeds slechter ging zien
deed veel pijn en beroofde haar langzaam van haar
levenslust.
Kort nadat Truus haar heup had gebroken overleed zij
begin 2010 aan de gevolgen van een longontsteking.
Theo was daar niet bij. Dat heeft hem veel pijn gedaan.
Theo probeerde er na de dood van zijn Truus nog het
beste van te maken, samen met kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
Theo stierf op 13 oktober 2014 na een kort ziekbed.
Theo’s leven stond in het teken van “Niet bij de pakken
neerzitten: handen uit de mouwen en dingen regelen!”.
Hij heeft velen hiermee grote diensten bewezen. Moge
hij nu rusten in vrede.

Kerkbijdrage 2014

Kerst met de
zandtovenaar in
Roermond

Hebt u uw kerkbijdrage voor 2014 nog niet
overgemaakt? Deze ontvangen wij graag nog in 2014.
U kunt de bijdrage overmaken naar het (IBAN)
bankrekeningnummer NL85 RABO 01221 00670 t.n.v.
Parochie H. Dionysius o.v.v. kerkbijdrage 2014. Hartelijk
dank. Het kerkbestuur

Opknapbeurt orgel
In de maand november heeft het orgel een grote
onderhoudsbeurt gehad. In de volgende Heisa een
verslagje van alle werkzaamheden.
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Ook dit jaar wordt het kerstverhaal weer uitgebeeld
door zandtovenaar Gert van der Vijver met muzikale
omlijsting door diverse artiesten. De omroepen KRO/
RKK zenden dit kerstevenement tijdens de kerstdagen
uit op televisie. De opname vindt deze keer plaats
in Roermond op de Markt op donderdagavond
11 december. U bent welkom als u aanwezig wilt zijn
bij dit evenement.
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Citaten uit 50 keer Hèjs Nèjs
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De 50e editie van het Hèjs Nèjs
een mijlpaal….
Voor je ligt de 50e editie van het HN. De eerste zelfbenoemde mijlpaal in ons bestaan.
Het eerste nummer kwam uit in mei 2010. Zoals verwoord in de introductie: ”Het
Hèjs Nèjs is bedoeld voor alle inwoners van Heijen en de Heijense bedrijven. Ook de Heijense mensen die
verblijven in Zorgcentrum Norbertushof in Gennep kunnen het blad lezen. Uitdrukkelijk is het blad ook
bedoeld om gevuld te worden door de Heijenaren. Kortom een blad voor en door Heijen…”
In de afgelopen jaren hebben wij soms met verwondering, soms met ontroering, soms ook wel eens met ergernis
(eerlijk is eerlijk), maar altijd met grote inzet getracht voor jullie een uitgebreid en super gevarieerd dorpsblad
te maken, waarbij wij enorm geholpen zijn door onze sponsoren en de know how van Rover Media die het blad
iedere maand weer zo prachtig vorm weet te geven. Een woord van dank aan allen is hier zeker op zijn plaats.
Behalve de redactieleden kwam een groot aantal mensen in actie om teksten,
foto’s, berichten en nog veel meer aan te leveren.
Denk bijvoorbeeld aan pastoor Reijnen en zijn vrijwilligers die de teksten maken
voor de Heisapagina.
Denk aan Riet Reijnen en Gerrie Franken die zo goed bezig zijn diverse (oude)
Heijense panden in kaart te brengen en de mensen die daarin gewoond
hebben weer in onze herinnering terug te roepen.
Denk aan Martha en Paul Toonen, natuurliefhebbers, die regelmatig een
natuurverschijnsel in onze naaste omgeving pakkend weten te omschrijven.
Denk aan al die besturen van verenigingen die graag hun activiteiten
aankondigden in het Hèjs Nèjs, waardoor meer mensen dan ooit hun concerten,
sportwedstrijden, feesten bezochten.
Denk speciaal aan het bestuur van Hèjje Mojjer, die ons vrijwel maandelijks
bijpraat over de activiteiten die zij ontplooien om Heijen leefbaar te houden.
Het blad geeft, en daar zijn wij best trots op, veel stof tot praten, het bevordert
de communicatie tussen de Heijenaren. We horen dat veel Heijenaren het Hèjs
Nèjs van A tot Z lezen, uitwonende kinderen lezen mee, (ver weg wonende)
familieleden en vrienden ook. Als we enkele overgebleven exemplaren op de
tafel in de Troefmarkt leggen kun je er donder op zeggen dat ze binnen de
kortste keren verdwenen zijn, volgens Jos te Wierik. Velen van jullie bewaarden
tot nu toe alle edities.
Als je ons dit in mei 2010 had voorspeld hadden wij zeker zeer ongelovig
gekeken. Maar vanaf blad één werden we verrast met tips en interviewverzoeken,
zodanig dat we een lijst hebben moeten aanleggen met namen van mensen,
bedrijven en verenigingen die we (nog) willen interviewen. Aan de bovenkant
wordt de lijst korter, aan de onderkant groeit hij nog steeds. We zitten nog lang
niet zonder onderwerpen, maak je geen zorgen. Maar tips blijven natuurlijk altijd
welkom. Er is geen grens aan de lijst gesteld. Wij zouden vooral meer tips willen
ontvangen van mensen die 50 of 60 jaar getrouwd zijn. Een interview in het
Hèjs Nèjs lijkt een waardevol document te worden “voor later”.
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Een mijlpaal is altijd het moment waarop terug wordt gekeken. En ook wij
willen dat doen. We liepen nog eens door alle eerdere uitgaven en wat je dan
niet allemaal tegenkomt! Een ware déjà vu. Aan de hand van citaten roepen
wij weer een aantal van de vele interviews, berichten en foto’s die we in de
afgelopen jaren hebben gepubliceerd weer in jullie herinnering op. Het is slechts
een kleine bloemlezing van de vele onderwerpen die we behandeld hebben,
maar we hopen dat jullie er plezier aan zullen beleven en soms zullen denken
o ja, o ja! Wie weet, sta je zelf ook in dit overzicht! Want dat is onze grootste
beloning: dat de Heijenaren blij zijn (en zullen blijven wat ons betreft) met ons
heerlijke dorpsblad….
Nummer 1 – mei 2010
Interview met de oudste inwoonster van Heijen, de inmiddels helaas overleden
Hanna Lietmeyer: “Kaarten? Nee, daar heb ik geen tijd voor!” Het blad telde
“slechts” 24 pagina’s. inmiddels zijn dat er 36, meer kan echt niet. Te duur. We
lezen ook een voorbeschouwing op het eerste Heisafeest naar aanleiding van
de opening van de vernieuwde Hoofdstraat.
Nummer 2 – juni 2010
Interview met Math Coenen, toen 99 jaar oud. “Hanna Lietmeyer heeft bij ons
nog aardbeien geplukt” vertelde hij ons. We hadden Math nog graag in ons
midden gehad, helaas is hij onlangs op 103-jarige leeftijd overleden. Ook een
in memoriam over Piet Vinck, een markant figuur in ons dorp en vele jaren
muzikant bij fanfare EMM.
Nummer 3 – juli/augustus 2010
Reacties kinderen basisschool De Heggerank op het eerste Heisafeest ter
gelegenheid van de opening van de Hoofdstraat: Anouk: “Ik vond de klimtoren en
de kinderrommelmarkt het leukste.” Janneke: “ik vond eigenlijk alles leuk.” Maar dat
er iemand door het podium zakte kon op de meeste hilariteit rekenen.

Nummer 4 – september 2010
Op de voorpagina een foto van Peter Linssen, voorzitter Gemeenschapshuis
D’n Toomp, die ons jammer genoeg twee jaar geleden ontvallen is, pas 58 jaar
oud. Maar op deze foto straalt hij nog en boven het interview met hem stond:
“D’n Toomp is niet zomaar een gemeenschapshuis.”Nee,” zegt hij, “het is een unieke
combinatie van een dorpshuis, een theater én cultuurcentrum.”
Nummer 5 – oktober 2010
Een interview met toenmalige burgemeester Marlies de Loo. “Het is fijn wonen
in Heijen” zo meende zij en ook na haar pensionering heeft ze ons niet verlaten.
Nummer 6 – november 2010
Een kijkje achter de schermen van De Maasklanken, het koor dat op dat
moment al 52 jaar een begrip was in Heijen. “Een zangkoor zingt en klinkt”.
Helaas hebben we inmiddels van deze oer-Heijense vereniging afscheid moeten
nemen.
Nummer 7 - Kerstnummer
En een verrassend openhartig gesprek met pastoor Harry Reijnen. Hij deelde
met ons zijn angst voor de eenzaamheid als zijn geliefde ouders zouden zijn
overleden. Hij roemt de saamhorigheid in Heijen, vooral rond het kerstfeest.
Zijn kerstwens luidde: “Laat er een golf van warmte door de wereld gaan.”
Nummer 8 - januari 2011
Op de voorpagina een mooie foto van Dries en Door Kessels, die eind 2010
voorgoed de deuren van Café De Roskam sloten. Een hilarisch gesprek
met dit sympathieke koppel. Over clandestien verstopte sterke drank, de
boerenbruiloften, drank die op de lat werd gekocht en maar één maal per
jaar werd afgerekend, de omvangrijke opslagruimte op de zolder van het pand,
mudvol spullen die niet van Door en Dries waren, de buikschuifwedstrijden.
Kortom, de redactie had een hele avond buikpijn van het lachen om alle
verhalen.
Nummer 9 – februari 2011
Fietsenmakers Hans en Fons Coenders, zij beweerden: “Als er tien fietsen
voor de kerk staan weten wij zeker van zeven mensen dat ze binnen zijn.” Nooit
gecontroleerd, maar heel aannemelijk.
Nummer 10 – maart 2011
Terugkijken met Prins Dennis I en jeugdprins Thijn op het carnavalsfeest. Alle
onderdelen van het feest waar zij bij waren “kei mooi” of “echt super”, maar
eieren bakken bij de burgemeester, dat was pas tof.
Nummer 11 – april 2011
In dit nummer over Oorlog en Vrede besteedden we aandacht aan mensen
die op een of andere manier bij oorlogs- of juist vredeshandelingen betrokken
waren. Sander Giesbers en Jaap van der Burg spraken over hun tijd toen ze
deelnamen aan vredesmissies. Ze zijn trots: “Dankzij onze inzet mogen de
Afghanen weer vliegeren..” maar Wiel Lamers, oud-Indiëganger, ziekenverpleger
in Jakarta koestert nog steeds wrok: “Wij zijn de vergeten soldaten. De
Nederlandse overheid heeft de jongens die toen naar Indonesië moesten in de
kou laten staan.” Ook een interview met dorpsbewoner Gerrie Franken die
de oorlog tot zijn levenswerk heeft gemaakt. Hij beschikt over een enorme
kennis over deze moeizame tijd, maar heeft ook oog voor goedwillende Duitse
soldaten. Indrukwekkende verhalen, die we niet snel zullen vergeten. Voor zijn
pionierswerk ontving Gerrie dit jaar een Koninklijke onderscheiding.

Nummer 12 – mei 2011
Voorop staat een fraaie foto van hoofdvrouw Jacqueline Gerrits van het
Dionysius Gilde voor de ingang naar het kasteel Huys Heijen. Het gilde staat
aan de vooravond van hun grote jubileum, het 90-jarig bestaan. “Eén voor allen,
allen voor één” is het motto. Het hoogtepunt van het feest is de deelname van
46 gildes en schutterijen die in een historische optocht door Heijen zouden
trekken. Ook een interview met Ysbrandt en José Roovers van het kasteel die
ons opwachtten met koffie en warme appeltaart. “Bewonen van een landgoed
is een voorrecht.”
Nummer 13 - juni 2011
Een hilarisch interview met de broers Henk en Peter Kerkhoff. Henks hobby
heeft lange oren, hij is namelijk de trotse bezitter van een aantal zeer aaibare
ezels, die bij hem rond het huis in de wei lopen. Als we hem met zijn ezels
fotograferen zegt hij voor de zekerheid: “Die met die bril, dat ben ik…” Peters
hobby heeft gepoetste schoenen. Hij houdt dwerggeiten en gaat daarmee naar
shows.
Nummer 14 – juli/augustus 2011
Hierin een indrukwekkend verhaal van Roland van Bree en Eelco Basten die
meededen aan de Alpe d’Huzes: “Opgeven is geen optie.” Zij reden voor hun
vriend Peter Cöp uit Ottersum die in januari 2010 aan kanker was overleden.
Peters echtgenote Mayke, leerkracht op basisschool De Heggerank, was erbij
en moedigde het team aan.
En verder het vrolijke verhaal van Ellen en Friso Cornelissen van het Heijs
Hepke: “We gaan hier nóóit meer weg!” Tot nu toe hebben zij hun belofte
gehouden. Dat kan ook niet, want waar moeten ze die aap dan laten?
Nummer 15 – september 2011
Hierin publiceerden we de enquêteresultaten. Er kwamen 34 reacties binnen.
De aanbevelingen hebben we ons zo veel mogelijk ter harte genomen. Men
vond dat we meer aandacht moesten besteden aan de jeugd en dat proberen
we nu zo veel mogelijk, denk aan de rubriek Meet & Greet, waarin we nader
kennismaken met een Heijense jongen of meisje tussen 12 en 18 jaar. En als
er nieuws is of een leuk project op De Heggerank proberen we er ook zo
vaak mogelijk verslag van te doen. Tevens aandacht voor het werk van De
Zonnebloem. Lizet Roelofs: “Het is gewoon niet leuk om ziek of eenzaam te zijn!”
Nummer 16 – oktober 2011
“D’n Toomp is jarig en trakteert”. Zo luidt de titel boven een verhaal over het
middelpunt van ons dorp. Wat hebben we toch met zijn allen kunnen genieten
van de meest uiteenlopende festiviteiten, evenementen en andere manifestaties
die waarschijnlijk nooit van de grond hadden kunnen komen als we D’n Toomp
niet hadden gehad. Het bestuur en beheer (allemaal vrijwilligers!) nodigden ons
uit hun 15-jarig bestaan te vieren met een mooie avond met muziek, zang en
dans van eigen bodem en een speciale rol voor de Heijense Revuegroep. En
iedereen mocht snoepen van een heerlijk hapjesbuffet.
Nummer 17 – november 2011
In dit nummer durven we het als redactie aan ietwat uit de anonimiteit te
treden en stellen onszelf voor in de vorm van een vriendenboekje. Ook een
oproep van het bestuur van Hèjje Mojjer om de prachtige traditie van het
Gelukzaagnèjjoar!! te promoten. En een portret van twee gedreven vrijwilligers
bij VV Heijen: Gerrit en Riek Wijers: “Als er geen voetbal is heb ik geen zondag…”
Inmiddels zijn deze twee geweldige mensen terecht beloond met een
Koninklijke onderscheiding.
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Nummer 18 - kerstnummer
Gerrit en Miet Wientjens-Horsten namen ons mee naar hun kerstherinneringen
voor en tijdens de oorlogsjaren. Ook een ooggetuigenverslag opgetekend door
Gefreiter Dieter Mueller-Dombois, aan ons ter beschikking gesteld door Gerrie
Franken over de teloorgang van de oude kerk in Heijen tijdens de oorlog.
En… een van onze favoriete interviews: dat met Gisela Lamers die vanuit
Duitsland in Heijen terechtkwam na haar huwelijk met Frans. Over haar
inburgering met behulp van buurvrouw Nel Brons en over oude Duitse
gewoontes die zij nog steeds koestert. Het bakken van Reibekuchen iedere
vrijdag. En bij voetballen is ze nog steeds vóór Duitsland! Ai.
Nummer 19 – januari 2012
Hierin staan de stoere jongens van Budoschool Gennep, Gert-Jan Hendriks en
zijn talentvolle zonen Stijn en Mart. Volgens hen is judo “een soort stoeien, maar
dan met regeltjes”. En we zien een fotoreportage gemaakt door onze fotograaf
Harrie Janssen van het Nieuwjaar wensen, veel blijde gezichtjes!
Nummer 20 – februari 2012
“De best getrainde spier is de lachspier” staat boven een artikel over de Heijense
gymclub, die al vele jaren actief is onder de bezielende leiding van Ton van
Wissing.
“Het is een feest om een Zonnepitje te zijn”. Toos, Nellie en Nicole praten ons bij
over de activiteiten die de peuterspeelzaal ontplooit om de peuters een paar
ochtenden in de week voor te bereiden op het echte werk: de basisschool!
Nummer 21 – maart 2012
Frans en Heidi Elemans vertellen vol trots over zijn winkel vol verse
heerlijkheden: “Je moet ervoor zorgen dat alles lekker én vers is”! En wat te
denken over het verhaal van Wilma Verhasselt, die zenuwachtig op ons bezoek
zat te wachten. “Druk, druk, druk.” Anders kun je Wilma niet omschrijven, maar
met een hart op de juiste plaats.
Nummer 22 – april 2012
Pastoor Harry Reijnen was 25 jaar priester en dat heeft hij geweten ook. In de
druk bezochte kerkdienst hield hij een prachtige preek waarin hij zijn gevoelens
deelde met ons, zijn parochianen. Een van de vele kaarten die de pastoor
mocht ontvangen naar aanleiding van zijn jubileum bevatte de volgende tekst:
“Dat u uw gevoelens vanmorgen met ons hebt willen delen vond ik heel bijzonder.
Wat fijn dat uw ouders het nog mee mochten maken.” Deze tekst maakte indruk
op pastoor.
En een kijkje achter de schermen van het aspergebedrijf van Frans en Truus
Vullings aan de Hoofdstraat. Lachen om de vraag “wanneer hebben jullie ze
geplukt??” Bewondering voor de gloednieuwe aspergeschilmachine, een staaltje
van toptechniek. Daar kun je toch úren naar turen!
Nummer 23 – mei 2012
Op de voorpagina fraaie foto’s van onze fotograaf Harrie Janssen. Hij is naar
de Floriade geweest. En ook zijn er prachtige foto’s van in oranje uitgedoste
kinderen die zich opperbest vermaakten tijdens de zonnige Koninginnedag.
Martha en Paul Toonen openden met trots het Hèjs Rundje, een dorpsommetje
dat zij uitzetten in samenwerking met en op verzoek van de vereniging Hèjje
Mojjer. Vele Heijenaren hebben deze route inmiddels al eens gelopen. En
vrijwilligers houden de route schoon en up to date.
Nummer 24 – juni 2012
Hoe is het toch met…. een hernieuwde kennismaking met oud-Heijenaar
Pierre Hendriks die een gerenommeerd restaurant heeft in Franschhoek, ZuidAfrika. Wie wil daar nu niet eens een vorkje gaan prikken? Wij stelden al voor:
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“Als we thuis nu eens gingen vertellen dat Pierre’s specialiteit kreeftenstaartjes met
kalfsossobucco is?” Een bezoek aan het restaurant van Pierre staat nog in de
sterren. Maar wie weet!
En een interview met het technisch zeer hoogstaand bedrijf Walk
Aandrijftechniek: “De kettingwielen waaraan de Kursk (de bij Moermansk in
2001 gezonken onderzeeër – red.) werd opgehesen kwamen toch maar mooi
uit Heijen!”
Nummer 25 – juli/augustus 2012
Een serie portretten van tien schoolverlaters met grote plannen. De afspraak
is dat we hen in 2017 weer zullen interviewen. Nog even geduld dus. En een
kijkje achter de schermen bij het fruitstalletje van Wim en Gonny, dat er al meer
dan dertig jaar op het vaste stekje staat. Zij verkopen fruit uit eigen boomgaard.
Ook afgelopen zomer stonden ze er weer. In het interview met Gerrie Koenen
die 50 jaar muzikant was bij de fanfare lezen we: “Optreden is leuk, maar het
moet ook gezellig zijn.” Helaas moesten we vorig jaar afscheid nemen van deze
rechtgeaarde Heijenaar. En als de Maastaler speelt dan krijg je “een handvol
mojje liedjes en Musik und gute Laune…” Zij vierden hun 40-jarig jubileum.
Nummer 26 – september 2012
Een hilarisch interview met veearts Wim Vullings in de serie “Hoe is
het toch met….” Wat kan die man vertellen! Wim kan zijn roots niet
vergeten: “Als ik over de brug rij begint het van binnen meteen weer te
kriebelen.”
Maar ook droevig nieuws: in dit nummer staat een in memoriam over Peter
Linssen. “Heijen is vandaag niet mojjer geworden, maar is wel een dierbare
herinnering rijker. De herinnering aan de altijd vriendelijke en sociale Peter.”
En we maakten nader kennis met onze nieuwe burgemeester Peter de Koning.
Over Heijen: “Ik moet mij er kennelijk nog een beetje invechten.” Weet iemand
of dat al gelukt is?
Nummer 27 – oktober 2012
Herinneringen aan de oude kerk. Een wens van een van onze redactieleden
was om daar eens een item over te maken. Wim Linssen, Wiel Martens en
Marij Manders-Muskens deden een boekje open over vroeger tijden. Wat er
speelde bij de diverse pastoors. Niet allemaal gemakkelijke heren om mee
om te gaan. Jongelui die in Gennep naar de bioscoop gingen kregen er in de
zondagse preek flink van langs. De weg naar de hel lag open!
En een interessant gesprek met Richard Deenen, tandtechnicus. Hij waarschuwt:
“Wees zuinig op je gebit, tot de laatste tand!”
Nummer 28 – november 2012
In dit nummer zetten we het sympathieke echtpaar Frans en Bets StoffeleKoenen in het zonnetje. Zij vierden kort daarvoor hun gouden huwelijksfeest.
“Muziek, muziek, muziek”, is het motto in huize Stoffele.
Gerrie Franken en Riet Reijnen beschreven het pand Brem 2 waar tijdens
de Tweede Wereldoorlog de familie Fleuren groot leed te verduren kreeg.
Meerdere kinderen van Hanneke en Hen Fleuren overleefden deze niet.
Adverteerder en oud-Heijenaar Rob Takken, wijnspecialist te Gennep, had ook
een mooi motto: “Wijn drink ik niet op naam, ik drink op druif.” Daar kun je mee
aankomen tijdens een chique diner! En over onze woonomgeving: “Wij beseffen
het niet, maar toeristen vinden onze omgeving ontzettend mooi!”
Nummer 29 – kerstnummer
Op de voorpagina prijkte de foto van de verlichte kerstboom aan de
Hoofdstraat. Een initiatief van de promotiegroep van de vereniging Hèjje
Mojjer.
In dit nummer ook het ontroerende verhaal over de adoptie van het

Nicaraguaanse kerstkindje Sherly Solanyi, de trots van Jeroen en Eri van
den Bos-Zwinkels uit de Boommarterstraat. Jeroen, geëmotioneerd: “We
worden papa en mama van een dochter, Eri, en haar naam is Sherly!”
Adopteren is een zaak van lange adem, zoveel was duidelijk, maar de liefde
overwint alles.
Karel Versteegen deelde met ons zijn kerstherinneringen. Ook met kerst
was uitslapen er niet bij.
Nummer 30 – januari 2013
Een nieuwe traditie werd geboren: in het januarinummer zul je voortaan
nader kennis kunnen maken met alle baby’s die het jaar ervoor in Heijen
ter wereld zijn gekomen. Voor de vrouwen in de redactie een toppertje!
Baby’s in alle soorten en maten. En de fotografen maar proberen al dat
geluk zo mooi mogelijk te portretteren, want heus niet alle baby’s zijn
meteen bereid tot volledige medewerking….
De dotjes van de dansgarde stonden voor het voetlicht.Van de peuters tot
de 20-jarigen, allemaal enthousiaste (mini)danseressen.
En niet te vergeten de succesvolle actie van de Veni vidi vici fietsie
fietsers die zich hadden opgegeven voor de Alpe d’Huzes: in no time
verkochten ze “duizenden” oliebollen in Heijen voor het goede doel. Op
het laatst moesten van elders nog oliebollen worden “ingevlogen” om alle
bestellingen af te kunnen leveren. Daarna kon de champagnefles worden
ontkurkt. Wat een succes!
Nummer 31 – februari 2013
“Zonder respect geen voetbal”. Een diepte-interview met leden van VV
Heijen die geraakt waren door het incident met de grensrechter uit
Almere, dat hem het leven kostte. Geen gemakkelijke opgave voor jullie
verslaggever om dit verhaal goed op papier te krijgen, maar de kern van
hun betoog was duidelijk: “Opvoeding geschiedt doordat volwassenen het
goede voorbeeld geven. Thuis, op school en op het sportveld.”
Extra aandacht voor de vrijwilligers die dagelijks in de weer zijn met onze
eigen Heijense website. Dé site voor en door Heijenaren. www.heijen.info.
Piet Manders en Jan Helmond. Zij zijn nog steeds op zoek naar versterking,
wie o wie gaat hen helpen bij het vullen en bijhouden van deze voor ons
onmisbare site?
Nummer 32 – maart 2013
Ook veel ontroering in dit nummer. We hadden een emotioneel interview
met de groep mensen die zich hadden ingeschreven voor de Alpe d’Huzes
en Alpe d’Huzus. Zeer persoonlijke verhalen van de jongens die zich Veni vidi
vici fietsie noemden en van Marga Guelen, die de weg naar de top lopend
zou gaan afleggen. Allemaal voor het goede doel: de Kankerbestrijding. Alle
deelnemers hadden zeer persoonlijke, huiveringwekkende redenen.
En je las het verhaal van het gouden bruidspaar Jacq en Maria Boekholt, die
trouwden op een ijskoude dag in februari 1963.
Nummer 33 – april 2013
In dit nummer aandacht voor het oorlogsgebeuren. Een opmerkelijk
verhaal van Joke Derijck-De Rijck. Zij ontving als elfjarig meisje van het
Amerikaanse Rode Kruis een pakketje voor oorlogsslachtoffers. In dat
pakketje zat een vouwbrief waarop de ontvanger een paar dankwoordjes
kon schrijven. Joke stuurde deze brief met een mooie postzegel van
koningin Wilhelmina erop naar Amerika en laat uitgerekend die brief na
65 jaar weer opduiken! Het maakte bij de familie vele herinneringen los.
En een vooruitblik op het Heisafeest jaargang 4. Het Heisateam roept
vrijwilligers op om te helpen bij het feest: “Hoe erg kan het zijn als je je een
paar uur inzet voor “ons” dorpsfeest!”

Nummer 34 – mei 2013
Op de voorpagina een prachtige foto van Bas Koenen met de Himalaya op de
achtergrond. En wij hadden een fantastische avond bij Bas toen hij ons aan de
hand van vele foto’s over zijn avonturen in India en Nepal vertelde. Het meeste
indruk maakte zijn vrijwilligerswerk in Calcutta in een door Moeder Theresa
opgezet opvanghuis voor geestelijk gehandicapten. Hem werd gevraagd de
mannen te scheren.
En in het zonnetje: Nelly Kusters die 35 jaar voor de Nederlandse Hartstichting
collecteerde. Onverschrokken Nelly liet zich door geen enkele hond intimideren.
Nummer 35 – juni 2013
Hoefsmid Marcel Willems was een van de weinige uitverkorenen om namens
Nederland deel te nemen aan de Wereldkampioenschappen voor hoefsmeden
tijdens de Calgary Stampede in Canada. Marcel: “Ik herken mijn cliënten aan
hun voeten.” Het bedrijf was vanwege deze kampioenschappen van 1 tot 8 juli
gesloten, “maar dat zullen de paarden wel begrijpen.”
Nummer 36 – juli/augustus 2013
Een mooi interview met een relatief onbekende bewoonster van Heijen,
geboren en getogen in Noord-Holland: Ria van Essen-Bartels. Je ziet haar
wel eens in Heijen rondcrossen op een scootmobiel. Zij deed verzetswerk,
maakte de Hongerwinter mee en at bloembollen. Je kunt je er je nu niets meer
bij voorstellen. Ria was heel blij met haar interview. Ze werd er geregeld op
aangesproken.
En wat te denken van Anneke en Theo van Haare – van Lankveld, 50 jaar
getrouwd. Hoogste tijd dat deze twee bezige bijen eens wat aandacht kregen.
Nummer 37 – september 2013
Een interessant bezoek aan de Gerarda Molen, het domein van molenaar
Harry Kaak en we spraken met Harry Brons en Louis v/d Waarsenburg over
hun muzikale reis naar China met het Nijmeegs Amusementsorkest. Het was
Harry’s luchtdoop. Harry kon de boel na afloop best relativeren: “Als je in zo’n
Chinese miljoenenstad bent, dan besef je echt dat Nederland niet eens zo veel
voorstelt.”
Nummer 38 – oktober 2013
Een vrolijk interview met de leden van de oer-Heijense in de kroeg opgerichte
band Soreway “Tien jaar en tien kinderen verder”. Zij weten het al jaren: “De tap,
dat blijft toch de broedplaats van goede ideeën.” Zou het Hèjs Nèjs ook aan de
tap zijn ontstaan?
Een terugblik op een jaar Stichting Jeugdraad met een mooie foto waarop John
van Haare van het Gilde aan de jeugd de fijne kneepjes van de kruisboog uitlegt.
Nummer 39 – november 2013
Introductie van een nieuwe rubriek van en over de jeugd van Heijen: Meet &
Greet. Hierin stellen jongeren tussen 12 en 18 jaar zich voor aan de hand van
een vragenlijstje. De eerste dappere is Larissa Kremers die van goede films en
chocolade houdt en droomt van een leuke baan in het ziekenhuis.
Een gastschrijver en haar stagiaire doen hun best ons het beste uit onze voeding
te laten halen: de diëtistes in Heijen geboren en getogen Karin MarinussenMiggiels en Brenda Kempen.
Nummer 40 – december 2013
Leden van de Stichting Voorkom! waren te gast op Basisschool de Heggerank
en vertelden hun persoonlijke verhaal over hun verslavingen, drank- en
drugsmisbruik. Dat maakte grote indruk. Leerkracht Willeke: “Het is de leerlingen
vooral bijgebleven wat een invloed het op je leven kan hebben. Wat het met je doet
en dat het je leven totaal kan ontregelen. Maar ook dat je altijd een keuze hebt.”
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En niet weg te denken uit het religieuze leven in Heijen: Het Gregoriaans Koor
onder leiding van multitasker Steven Gerrits. “Het zijn beslist geen slaapliedjes
die we zingen!”
Nummer 41 – januari 2014
Welkom in Heijen, fotoshoot met 15 baby’s, zijnde de aanwinsten van het jaar
2013. We interviewden onder andere de salsadansende Romy, “snelle” Jelle, de
stoere Fynn die al meteen met de meiden van de dansgarde op de foto mocht
en nog veel meer.
Hilarisch gesprek met vier oud-prinsen Carnaval van Heijen: “Prins Carnaval ben
je voor één jaar, ex-prins de rest van je leven.”
Nummer 42 – februari 2014
Drie verliefde heren in dit nummer, verliefd op hun oude auto’s welteverstaan..
Harry Lamers, Nol Simons en Wiel Janssen deelden met ons hun passie voor
hun oldtimers. “Toen ik ‘m kocht was het donker en dat was maar goed ook.”
Tevens de aankondiging van het benefietconcert georganiseerd door de
Slagwerkgroep van fanfare EMM ten gunste van de Nierpatiënten Vereniging
Nederland (NVN). Dit alles naar aanleiding van de ernstige ziekte van Famke
Coenen, dochtertje van slagwerker Mathijs Coenen, die lijdt aan het Nefrotisch
Syndroom. Dit concert is inmiddels achter de rug en de benefietcommissie
kon op 1 november een cheque van maar liefst € 7.854,51 overhandigen aan
de directeur van de NVN.
Nummer 43 – maart 2014
Terugblik met de drie prinsen carnaval: “Eigenlijk was de carnaval veel te kort!
Maar vier dagen!”
Het mooiste feestje was “Zotte Zoaterdag”.
Dansmarietje Indy Schoofs vulde de rubriek Meet & Greet.
Fanfare EMM vroeg aandacht voor de showconcerten “Duetten uit de Top
2000” eind april. Twee maal volle bak in d’n Toomp.
Nummer 44 – april 2014
Hans Boekholt, redactielid, zag Abraham en heeft dat geweten ook. Wel vijf
“oude heren” bevolkten zijn tuin.
Een topinterview wat ons betreft was dat met de elf Heijense agrariërs die een
deel van de organisatie van het Heisafeest op zich hadden genomen. We zijn nu
helemaal op de hoogte van “bofkippen, teeltrondes, weidegangen en folie leggen”.
Nummer 45 – mei 2014
Een geheel oranje impressie van de eerste Koningsdag. Piet Manders maakte
weer leuke foto’s van vrolijke oranje uitgedoste kinderen en hun fietsjes.
Het HeisaTeam rekende desgevraagd uit hoeveel uren ze in de voorbereidingen
van het Heisafeest staken. Na enig gereken kwam men op minstens 1000
“formele” uren! En dat was te merken. We beleefden een vlekkeloos feest.
Hoe is het toch met… Geert Maas, getogen in Heijen en geëmigreerd naar
Canada waar hij prachtige kunstwerken maakte. Zijn oude klasgenoten lazen
dit artikel ook en er zijn over en weer zelfs weer mooie contacten hernieuwd.
Nummer 46 – juni 2014
Een sportief nummer! We leefden mee met de promotie van het eerste elftal
van VV Heijen. Ons gesprek met voorzitter Ineke Lambregts stond bol van de
lof voor dit hechte team. Over het feit dat een vrouw voorzitter is van een
voetbalvereniging: “Sommige leden vinden het wel leuk dat de voorzitter een vrouw
is in die zin dat ze op de Nieuwjaarsreceptie dan de voorzitter mogen kussen!” En
Netje en Gerrit Janssen-Elbers uit de Hermelijnstraat waren 60 jaar getrouwd
en deelden met ons hun levenservaringen. Mooi van Gerrit: toen hij Netje voor
het eerst zag dacht hij meteen: “wat een stoet” en dat is een compliment, hoor!
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Bij de brandweer lopen ze allemaal warm voor brand en van hen kregen we
nuttige tips om brand te voorkomen en te doven.
Nummer 47 – juli/augustus 2014
We maken kennis met de twee kersverse Heijense raadsleden: Janine van
Hulsteijn en Hans Frentz. Hoewel beiden lid van twee zeer uiteenlopende
politieke partijen zijn ze het over één ding helmaal eens: “Als iemand je wat
vraagt kom je in beweging…”
En Mark Salden motiveert “zijn” jongens in “zijn” Maatwerkplaats.: “jij kunt wél
wat, jij kunt samen met anderen een tafel timmeren.”
Lot Pouwels bedankt de eerlijke vinder van haar fiets: “Nu kan oma Lot weer
fietsen. Er zijn dus ook nog mensen met een goed hart…”
Nummer 48 – september 2014
Al kijk je het Hèjs Nèjs met drie of vier personen nog zo goed na voordat het
naar de drukker gaat, soms blijft er toch een storend foutje inzitten. Het blijft
mensenwerk. Zo staat onder een foto in het artikel over Auto Velthuis geen
Twan Roodbeen, maar Twan Velthuis, ai. Hopelijk is het ons vergeven.
We spraken met de jeugd over de activiteiten van de Stichting Jeugdraad en
over hun toekomstdromen. De 12-jarige Daniek Peeters is “geïnteresseerd in
architectuur en wil later mooie gebouwen ontwerpen en/of inrichten”. Goed plan
van Daniek!
De voetballers van C1 mochten voor een toernooi naar Zweden, de
geluksvogels. “Het is allemaal zonder gezever verlopen”, aldus Marijke Janssen,
elftalbegeleider…
Nummer 49 – oktober 2014
We maakten jullie deelgenoot van de presentatie van het schitterende boek
“Peter Roovers, een decor voor de samenleving”. Cadeau-idee voor de feestdagen?
En we interviewden oud-inwoonster Elke Geurts voor de rubriek “hoe is het
toch met…” Elke woont in Amsterdam en zou daar voor geen goud meer weg
willen. Maar ja, Heijen zit toch nog in haar genen.
Haar ogen scannen nog steeds de naamplaatjes op de Amsterdamse fietsen
en als ze dan een plaatje van Fons Coenders aantreft denkt ze: “Die fiets komt
bij ONS vandaan!”
Verder een fotoverslag van de reis van Tari Lambregts. Zij ging een half jaar naar
Zuid-Afrika voor studie en avontuur. Kwam met de benodigde studiepunten en
levenservaringen terug. Waarom Zuid-Afrika? Tari: “Ik wilde naar een land waar
het altijd minstens 20 graden is!”
Nummer 50 – november 2014
Een diepte-interview met sympathieke echtpaar Pierre en Jet Hendriks. Pierre,
gedreven onderwijsman én voorzitter van Hèjje Mojjer, Jet bekwaam en geliefd
muziekdocente. Jet is de eerste vrouwelijke klarinetleraar in Nederland. Pierre :
“Ze staat nog net niet in Wikipedia, maar dat kan niet lang meer duren…”
En het Toompbestuur vindt een nieuw Nederlands woord uit: Feestveiling.
De eerste mijlpaal is bereikt. We hopen nog heel lang door te mogen gaan met
het maken van het Hèjs Nèjs…
Maar jullie hulp blijft onmisbaar!
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Turntalenten in de Hermelijnstraat
(Floor en Pleun Coenen)
Floor is 10 jaar en zit in groep 7. Ze turnt 21 uur per week bij
de middenbouw Topsport van de Hazenkamp in Nijmegen.
Op zaterdag heeft ze een dagje vrij maar verder is ze elke
dag in de turnhal te vinden. Op donderdag zelfs twee keer,
want dan traint Floor ook ‘s morgens. Omdat basisschool
de Heggerank hier aan mee wil werken heeft ze daarvoor
toestemming gekregen.
Floor is vanaf haar 2e al bezig met turnen, ze is begonnen
met peuter- en kleutergym in de gymzaal in Vianen. Daarna
is ze bij Olympia in Cuijk in de selectie gaan turnen. Dat
vond ze erg leuk. De trainsters daar gaven aan dat het
voor Floor misschien fijn was om wat verder te gaan kijken
en zo is ze in Nijmegen beland.
Als Floor niet turnt, vindt ze het ook leuk om buiten te spelen en te
knutselen.
In de herfstvakantie heeft Floor met alle andere meisjes die op niveau
N1 turnen van haar leeftijdsgroep meegedaan aan een testtraining
voor het Oranje Jong Talent Selectie team. Dit was in Heerenveen
in de zaal van hun idool Epke Zonderland! Helaas was hij die dag
niet aanwezig… De meisjes werden getest op kracht en lenigheid
en konden op de toestellen vloer, balk, brug, sprong en trampoline
hun oefeningen laten zien. De geplaatste meisjes uit dit Oranjeteam
gaan een aantal trainingen volgen met verschillende topsporttrainers.
Floor heeft dit zo goed gedaan dat ze als eerste is geplaatst voor dit
selectieteam!
Pleun is 8 jaar en ze zit in groep 6. Pleun traint nu 12 uur per week
in de Voorbereidingsgroep bij de Hazenkamp. Ze is iets meer dan
een jaar bezig met turnen. Vroeger heeft ze wel ook met peuter- en
kleutergym meegedaan. Pleun ging een keer mee om Floor op te
halen van haar training en was toen even aan het springen op de
trampoline in de turnhal. Een trainster van Floor vroeg toen of Pleun
ook niet wilde komen turnen en vanaf toen waren er twee turnsters
in het gezin…
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Als Pleun niet bezig is met haar favoriete
hobby dan vindt ze het ook leuk om te
tekenen, buiten te spelen en te spelen
met Playmobil.
In september had Pleun samen met
de meisjes van haar leeftijdsgroep een
testtraining voor districtstrainingen.
Net zoals bij Floor moest ook zij hierbij
laten zien wat ze in huis heeft op het
gebied van kracht en lenigheid. Ook
werden vaardigheden als evenwicht en
coördinatie getest. De meisjes die deze
test hebben gehaald hebben een aantal
keren per jaar allemaal samen training.
Pleun was goed op dreef en ook zij
werd als eerste geplaatst!
Dit jaar gaat Pleun ook aan de
wedstrijden deelnemen, net als Floor
komt ze dan uit op het hoogste
landelijke niveau: N1
De droom van de twee zusjes is
deelname aan het WK turnen, net als
hun teamgenoot Maartje Ruikes vorige
maand.
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BEWUST BETER
ONS TEAM HEET U VAN HARTE WELKOM!
Varkensvlees: Le Porc Fermier,
afkomstig uit de Belgische Ardennen.
Geen medicijnen, open stallen met natuurlijke ventilatie,
leven op stro en 100% natuurlijk voedsel. (www.pqa.be)
Rundvlees: vrouwelijk Nederlandse runderen, afkomstig
van de gebr. Roos uit Oploo en Veulen
Kip: Gildehoen Nederlandse kip, beter leven
(www.gildehoen.nl)

vleeswaren uit eigen keuken
NEDERLANDS KAMPIOEN RAUWE VLEESWAREN

Wij kunnen
een uitvaart
regelen van
A tot Z
Uitvaartcentrum
- opbaren
- uitvaartdienst
- cateringsruimte

Een lekker stukje verantwoord vlees
voor elke gelegenheid
Gildeslagerij Arno de Best
Raadhuisplein 3
5854 AW Nieuw Bergen
www.debest.gildeslager.nl
ook op maandag geopend

Regio Land van Cuijk & Maasduinen
Uitvaartcentrum Boxmeer, Hollesteeg 1a Boxmeer
t. 0485 - 52 1111 (dag en nacht) | info@schrijen.com
www.schrijen.com

F
COENDERS
TWEEWIELERS
SINDS 1898

HEYEN

GAZELLE, BATAVUS,
RIH, LOCOMOTIEF,
ELECTRISCHE FIETSEN,
SPARTA, ION,
BATAVUS EASY SACHS
BROMFIETSEN: VESPA en PUCH
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Hoofdstraat 34, 6598 AE Heijen
Tel: 0485-511597 Fax: 0485-519561
Mail: hans.coenders@hetnet.nl

Gennep Vitaal doet de Fittest in Heijen
Altijd is het weer spannend, wat is de opkomst van de Fittest? Voor de eerste keer werd er
een Fittest in Heijen gehouden, maar het bleek een groot succes: een geweldige opkomst
van 52 deelnemers! De test werd gehouden in het welbekende gemeenschapshuis D’n
Toomp waar wij als Gennep Vitaal met open armen werden ontvangen. De zaal werd
met toestemming verbouwd, de kantine was een waar testcentrum geworden en de hal
was verbouwd tot een inschrijfbalie. Dit allemaal om te kijken hoe het gesteld is met de
fitheid van de 50-plussers in Heijen. De diverse testen gaven uiteenlopende resultaten
over de BMI-waarde, de bloeddruk, de reactiesnelheid, de hand-oogcoördinatie, de
beenkracht, de knijpkracht, de schouderlenigheid, de lenigheid van de lage rug en de
conditie. Met de hulp van een aantal vrijwilligers, die wij graag daarvoor bedanken, werden
deze testen afgenomen. Vanaf 15.00 uur liep D’n Toomp al snel vol met geïnteresseerde
deelnemers en de stroming bleef de hele dag vloeiend doorlopen. Nadat alle testen
waren uitgevoerd, werden de resultaten verwerkt en vervolgens werden de deelnemers
verzocht om advies in te winnen bij de adviseurs binnen Gennep Vitaal om te kijken welke
sport/bewegingsvorm binnen het aanbod wellicht het beste past bij de deelnemer. Van
de 52 deelnemers waren er direct vele deelnemers zeer enthousiast over het aanbod
van Gennep Vitaal en hebben we zeker 25 nieuwe sporters bij de vereniging mogen
verwelkomen! Al met al, een succesvolle en een vooral zeer gezellige dag in Heijen!
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
Kluifjes en sponzen
In het weekend van 1 en 2 november was er nog niet veel te merken
van de herfst; het was heerlijk weer en de temperatuur deed ons denken
aan de lente. Dat de herfst toch in aantocht is hebben we tijdens onze
wandelingen met onze hond kunnen ervaren. We ontdekten enkele
apart gevormde paddenstoelen.Twee hiervan beschrijven we hieronder.
Witte kluifzwam (Helvella crispa).
Rare verschrompelde dingen zijn het, die witte kluifzwammen. De stelen
zijn hol en gegroefd en de hoed golvend zadelvormig. Ze hebben wel
iets weg van een hondenkluifje waar aan flink aan gekauwd is. Of daar de
naam vandaan komt weten we niet zeker, maar het zou zo maar kunnen.
De foto van deze aparte paddenstoel is genomen op 1 november langs
het wandelpad bij het voetbalveld aan de kant van de Rondweg.
Men zegt dat deze paddenstoel in de zomer en herfst algemeen
voorkomt op zand, klei en leem in bossen. Wij hebben hem echter nog
nooit gezien dus voor ons is het een wauw-gevoel om hem zo dicht bij
huis te ontdekken.
De paddenstoel is 5-15 cm groot en de kleur is vuilwit tot crème-oker,
of grijsbruin. De witte kluifzwam is verwant aan de morieljes, die in het
voorjaar verschijnen en goed eetbaar zijn.
Vroeger dacht men dat deze paddenstoel ook eetbaar was, maar het is
een soort die giftig is en maag- en darmklachten kan veroorzaken, hoewel
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in bepaalde delen van Europa de zwammen
wel gegeten worden; ze moeten dan wel eerst
gedroogd of enkele keren gekookt worden
Grote sponszwam
Eén van de wonderbaarlijkste zwammen in
Nederland is de grote sponszwam(Sparassis
crispa). Ze ziet er uit zoals ze heet: een
grote ouderwetse badspons. Deze “boven
waterspons” (zie foto) troffen wij 2 november
aan tijdens onze middagwandeling, maar ook
op 13 oktober hebben wij deze soort al
aangetroffen nabij de Drie Vijvers.
De grote sponszwam is een eet
bare paddenstoel en komt voor in Europa,
Noord-Afrika, Azië en Noord-Amerika. De
zwam komt voor op wortels en stronken
van dennenbomen, vooral
op grove den. Ze kunnen 1040 cm breed worden en 1015 cm hoog. Als je een groot
exemplaar hebt kan deze wel
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tot 5 kg wegen. De paddenstoelen zijn van juli tot december te vinden en komen ieder jaar terug, als de stronk
tenminste niet verstoord wordt door mensen die hem willen eten en de stronk te ver afsnijden. Dan is het afgelopen
met deze zwam.
Ze lijkt wel wat op een bloemkool; in het Engels heet deze zwam dan ook Cauliflower mushroom (=bloemkoolzwam).
Waarom heet hij dan bij ons sponszwam? Simpel: wij hebben al een bloemkoolzwam (Ramaria botrytis)! Dit is een
soort koraalzwam en ziet er ook uit als een stuk koraal, en niet als een bloemkool, maar ja je moet wat als mycoloog
(kenner van zwammen).
Eigenlijk lijkt de grote sponszwam ook wel op zo’n ouderwetse rubberen badmuts met van die
gevouwen rubberen bloemblaadjes erop. Hij zou zomaar badmutszwam hebben kunnen heten.
Het blijven raadselachtige wezens… die zwammen.

23

Martha en Paul

GENNEP VITAAL
SENIORENSPORT
Sporten?
Gennep Vitaal heeft drie
groepen in Heijen op woensdag
voor de sportieve senior.
Neem een proefles, kijk voor
informatie op
onze website of bel:
06-13260571
ACTIVITEITEN IN IEDER KERKDORP
Kijk op www.gennepvitaal.nl voor plaats en tijd

Hèjs Nèjs
november 2014
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Al jaren een begrip in Heijen en omstreken
Wij hebben een uitgebreid assortiment aan schotels, broodjes, snacks
en diverse specialiteiten uit eigen keuken zoals:
Heijse kip • Heijs boutje • Broodje van het huis • Jachtfriet • enz.

Wij beschikken over
een uitgebreid
zitgedeelte en
een ruim terras
(60 plaatsen)en een
speelgelegenheid voor
de kinderen.

Kwaliteit, service, hygiëne en persoonlijke
benadering staan bij ons hoog in het vaandel.
Bent u in de buurt , kom dan even
binnen en proef de echte dorpssfeer
en geniet van als onze lekkernijen.
Tot ziens, Ellen en Friso Cornelissen

Openingstijden:30 - 22.30 uur
Di. t/m za. 11. 00 - 22.30 uur
13.
Zo.
gesloten
Ma
maart
t/m
er
Oktob
11.30 - 22.30 uur
Di. t/m vr.
11.30 - 21.00 uur
Za.
15.00 - 21.00 uur
Zo.
gesloten
Ma.

Hoofdstraat 36, Heijen Tel: (0485) 523528
www.heijeshepke.nl

Problemen met uw kunstgebit?

Gebitsreparaties klaar terwijl u wacht!

- Nieuwe gebitsprothese
- Implanteren (klikgebit)
- Gratis intake en advies

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

www.tppdeenen.nl
info@tppdeenen.nl

Prikbord

en
Recept Stevige Herfst ovenschotel voor 4 person
750 gr - mager rundergehakt
4 ons - uien in halve ringen
3 teentjes - knoflook (fijn)
2 grote winterpenen (julienne
gesneden)
2 ons - fijne erwtjes (diepvries)
125 gr - champignons (in halve
plakjes)
2 eetlepels - tomatenpuree
1/2 eetlepel - tijm
1/2 liter - sterke kippenbouillon
2 eetlepels - bloem
75 ml - worcestersaus
olijfolie
1 kilo - kruimige aardappels
2 - eierdooiers
75 gram - Parmezaanse kaas
zeezout
zwar te peper

Verwarm de oven voor op 200 graden
Doe een paar scheutjes olijfolie in de braadpan.
uren.
Doe het gehakt erin en rul het even totdat het gaat verkle
Breng op smaak met zout en peper.
tijm, de
Doe nu de gesneden groente erbij, de champignons, de
en. Doe
knoflook en de tomatenpuree. Lekker zacht laten word
al roerend
de Kippenbouillon erbij en de bloem en laat eventjes,
is. Breng
pruttelen totdat het hele mengsel mooi en dik en stijf
verder op smaak met de worcestersaus.
ze af als ze
Kook tegelijkertijd de aardappelen in zout water. Giet
de helft
gaar zijn, stamp ze dan fijn. Doe de eierdooiers erbij en
cht.
van de kaas. Nu heb je dikke puree die op smaak is gebra
het dan
Als het gehaktmengsel met de groenten ingedikt is, doe
akte puree.
in een grote ovenschaal. Dek het af met de net gema
el mee te
Gebruik de rest van de kaas om het dak van de schot
bestrooien, voor een krokante korst.
minuten
Zet hem in de voor verwarmde oven en laat hem 20-25
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Reminder Fotoshoot
Baby’s 2014…
Op zaterdag 13 december
10.30 uur vindt de fotoshoot van de
baby’s van 2014 plaats.
Vergeet niet je kindje op te geven!
Stuur een e-mail aan
marjo.boekhorst@heijen.info.
Begin december ontvang je dan
nadere informatie.

bakken.
HEEEEERLIJK!!
bij!
Serveertip: Drink er een glaasje lekkere volle rode wijn

“Kom Kunst Lezen” 2014/2015

15 november t/m 17 januari

De expositie vindt plaats in “De Verdieping”, het souterrain
van de bibliotheek te Gennep, Ellen Hoffmannplein 2 (tijdens
de openingstijden van de bibliotheek).
Paulien Peer	Keramiek in organische
materialen
Trudi Bardoel	Keramische objecten en
schilderijen
Liesbeth Willems-Kranz
Schilderijen en collages
Bernedien Wouters- Reijmers	Schilderijen olieverf en acryl
Ineke Groot Antink	Symbolische beelden brons,
keramiek en staal
Truus Steinmetz
Schilderijen olieverf
John Bors
Brons		
Tineke de Kruif
Beelden		
Wilma Bertrams
Beelden en schilderijen
Tilly Mulders
Schilderijen
Everdien Arts
Schilderijen met spuitbus
			
Contact of meer informatie: www.nierskunstcollectief.nl /
info@nierskunstcollectief.nl / www.facebook.com/
NiersKunstCollectief

Tien Redenen Om Het Kerstconcert Te Bezoeken….
1. Het wordt gehouden in d’n Toomp, dus lekker dichtbij huis.
2. Het vindt plaats op zaterdag 20 december, dus dat is wel de goeie tijd voor een kerstconcer t.
3. Het begint om 19.00 uur, je moet misschien iets vroeger eten.
4. Je wordt welkom geheten met brandende vuurkorfjes en door leden van de fanfare die op het
pleintje bij de deur kerstliedjes ten gehore brengen.
5. De bekende geur van het brandende hout en de in kerststijl versierde Toomp brengen je vóór het
concert begint al in de juiste stemming.
6. Je gaat luisteren naar de jongste groep muzikantjes onder leiding van Hanny van Rens. Dit zijn de
blokfluitertjes en leerlingen van de fanfare. Misschien staat je (klein)kind daar wel bij!
7. De koren, Nèj Hèjs, het Gregoriaans koor en het Gezinskoor, enkele solisten, fanfare Eendracht
Maakt Macht en Die Original Maastaler zingen en spelen de bekende melodieën. Als je mooi kunt
zingen, zing dan mee. Als je niet zo mooi kunt zingen is neuriën ook wel voldoende. Of nee, zing dan
toch maar mee...
8. Na afloop van het concert is niet alleen de koffie, maar ook de glühwein warm en kun je in de
vernieuwde bar van d’n Toomp nog even napraten.
9. De commissie heeft voor die avond sneeuw besteld, maar het is niet zeker of die op tijd geleverd
wordt.
10. De kortste dag van het jaar is (bijna) begonnen en jij hebt energie opgedaan voor de
kerstboodschappen én je bent al in de juiste sfeer voor vredige Feestdagen.
De commissie nodigt iedereen uit om het kerstconcer t te bezoeken om
zodoende al vast in de sfeer van Kerstmis te komen. Fijne Feestdagen.
Zaterdag 20 december, 19.00 uur
Gemeenschapshuis d’n Toomp, entree gratis.
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Hèjs Nèjs!
Burgemeester Marlies de Loo
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Interview dorpsbewoner

‘Laot Hèjje mojjer worre’
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Bedrijfsinterview

De nieuwe Hoofdstraat aanleiding
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RoverMedia-Group, Johan van den Anker
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Ton van Wissing

Radio538 DJs on Tour en René Schuurmans
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René van Velthoven

De Maasklanken Heijen presenteren
“Wat ‘n theater!”

V.V. Heijen F2 kampioen

De rode bosmier
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Over judasoor en gele trilzwam
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Bedrijfsinterview

Verenigingsinterview
Hèjje - natuurlijk - mojjer

Wat vinden de dorpsbewoners
van het Hèjs Nèjs?

Grote stinkzwam

Hopmans Auto & Bandentechniek
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Speenkruid

De heggenmus

Interview dorpsvereniging

Hofkapel, Gerald Jaspers en
Dorita Sanders-v.d.Loo

Interview dorpsbewoonster

Heijense gymclub

Wilma Verhasselt

MY

Interview

Verenigingsinterview

Snellen Horeca Service

Liesbet Willems

Hoe is het toch met...
Lot & Theo Pouwels-Versteegen

èjje natuurlijk mojjer
Hèjje
èjje

Interview dorpsvereniging

Gisela Lamers

Gerrit Stoffele

Bedrijfsinterview

Interview dorpsbewoner

Als er geen voetbal is, heb ik geen zondag

De bonte specht

D’n Toomp is jarig en trakteert

Enquêteresultaten

Rutten klusbedrijf

Bedrijfsinterview

Verenigingsinterview

Stichting Jeugdraad
De Zonnebloem, afd. Heijen
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Bedrijfsinterview

Vonk installatietechniek

Verenigingsinterview

Bedrijfsinterview

KION peutergroep De Zonnepitjes

Budoschool

Groenten- en fruitspeciaalzaak Frans Elemans
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Afscheid burgemeester

De Kapelanie

Marlies de Loo

Hèjje
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Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

Kernplan Heijen

“Hè.js Ru.ndje”

Bedrijfsinterview

Bedrijfsinterview

Spit Natuursteen

Hofmans Interieurbouw

Richard Deenen

Extra aandacht
voor heijen.info

Interview
Vogeltjesmarkt

Herhinneringen aan

Herinneringen aan

De oude kerk

Brem 2

Heisa

Heisa

Heisa

Omkering van waarden

Leven van dag tot dag

Geef mij mijn deel

HEJS NEJS HEJS NEJS HEJS NEJS
in april

Joke Derijck - de Rijck

herkent zijn cliënten aan hun voeten…

Bas Koenen

Even napraten

Nelly Kusters collecteerde

Het Milieustation

in de ban van India en Nepal…

en het Oranjecomité

over het Heisafeest

35 jaar voor de Hartstichting

Feest

is niet het eindpunt...

Hejje natuurlijk mojjer

Op de Heggerank

What’s in a name

Interview dorpsbewoner
Jacques van Dijck

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer
Vlindertrek

Helios

De pannenkoekenbaksters

Jacq en Maria Boekholt
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Burgemeester Peter de Koning
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Wim Vullings
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Heisa
De torenhaan
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Slagwerkgroep

Interview
Wim en Gonny's fruitstalletje

Libellen & waterjuffers

Alle baby’s van

uit Nicaragua….

Die Original Maastaler

Pierre Hendriks in Zuid-Afrika

Hèjje - Natuurlijk - Mojjer

Diana van der Venn
en Wilgert de Bruijn?

Interview Wokrestaurant
Sherly, het kerstkindje
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Lekker buiten spelen

sociale wespen

bij LtC de Heikamp

Wilbert Goemans
interview

Nillessen Schilderwerk
interview

Even bijpraten met de...
Stichting Jeugdraad

Harry Brons in China

zijn 50 jaar getrouwd

Larissa Kremers
in Meet & Greet

Timo Brock
met ContestXL

De Gerarda Molen
het domein van molenaar Harry Kaak
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Alpe d’Huzes
even napraten
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Geslaagd!

alle geslaagden proﬁciat!

Ria van Essen-Bartels
wie kent haar niet..
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Hoe is het toch met...
Caspar Kessels

31 december huis aan huis
Oliebollenverkoop

Gerrit en Mina Jansen-Jonkers
vullen elkaar al 50 jaar aan…

Het Gregoriaans koor en kerkbestuur
religie in Heijen

Maatschappelijk actief
Rabobank

Stichting Voorkom!
op basisschool de Heggerank

Verbouwing d’n Toomp
in volle gang

De liefde
voor oude auto’s

V.E.S.
We zien aan de deuk wat er gebeurd is

Slagwerkgroep EMM
Aan de slag voor het goede doel

Prins Carnaval voor één jaar
ex-prins de rest van je leven

Groente en fruit

ALFAP
De klant heeft een gezicht en geen nummer
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De geschiedenis
van Dionisiusstraat 11-13-15

Café Plan B
een aanwinst voor Heijen!
Fotoimpressie
Lenteavond

Fotoimpressie
Koningsdag 2014

60-jarig huwelijk
Netje en Gerrit Janssen-Elbers
Ineke Lambregts
Voorzitter VV Heijen

Richard Smeets
mijn verhaal is zoals ik ben…..

Brandweer Gennep
Wij lopen allemaal warm voor brand...

Hoe is het toch met
Geert Maas

Erwin Jansen
leidt fysiotherapeuten op in Kenia

Elf Heijense boeren
Bofkippen, teeltronde, weidegang en folie leggen
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Fanfare EMM
bereidt zich voor op de showconcerten
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Het Heisa Team
een kijkje achter de schermen
Terugblik op Carnaval
met de drie prinsen
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Kennismaken met
de Heijense raadsleden

Stichting
Jeugdraad Heijen

Zij-actief
is zeer actief!

De geluksvogels
van V.V. Heijen C1

De Maatwerkplaats
biedt uitkomst
Fotoverslag
Heisafeest

Popkoor Cheers
pakt uit en pakt in
Autohuis Velthuis
maakt het verschil

Tari Lambregts
op safari

Benefietconcert
op 1 november
zie pag. 8

IVN’ers
zijn doeners
Promotieteam Heijen,
de stille kracht van Hèjje Mojjer..

Groente en fruit, gewoon vers!
Probeer ook eens onze verse
maaltijdsalades, stamppotten en
kant-en-klaar maaltijden.

De Poel 8
6591 BV Gennep
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T. (0485) 51 42 44

Hèjs Nèjs
oktober 2013

elemansfrans@hotmail.com

Openingstijden:
Di. - do.
08.00 - 18.00
Vr.
08.00 - 20.00
Za.
08.00 - 16.00

Agenda en belangrijke telefoonnummers

Colofon
Maandblad Hèjs Nèjs is een initiatief van de vereniging ‘Hèjje
Mojjer’. Het wordt in Heijen dankzij onze adverteerders gratis verspreid. Abonnementen voor personen, instanties en bedrijven buiten
Heijen zijn mogelijk. Abonneren
of informatie hierover via e-mail:
dorpsblad@heijen.info of via onderstaand correspondentieadres.
Het maandblad is een informatiebron voor alle bewoners en bedrijven van Heijen. Het wordt huisaan-huis verspreid.
Abonnement Hèjs Nèjs aan
vragen: bij voorkeur per e-mail:
henk.kerkhoff@heijen.info Eventueel per telefoon 0485-513506.
Kosten per jaar: € 25,- exclusief
verzendkosten; inclusief verzending in Nederland€ 57,50
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande toestemming
van de redactie van Hèjs Nèjs.

Agenda 2014
Donderdag 27 november
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief - Creatieve avond voor Kerst
Donderdag 4 december
13.30 uur D’n Toomp
KBO Heijen - Kienen
Zondag 7 december
16.00 uur Hoofdstraat
Promotieteam Hèjje Mojjer - Ontsteken kerstboom
Zondag 14 december
12.00 - 18.00 uur Zaal Schuttershof
Kerstmarkt
Donderdag 18 december
19.30 uur Zaal Schuttershof
Zij Aktief - Kerstavond

Wilt u lid worden van vereniging
Hèjje Mojjer?
Stuur een e-mail naar hejjemojjer@
heijen.info of bel naar 06 3989 7697

Zaterdag 20 december
19.00 uur D’n Toomp
Fanfare E.M.M. en anderen - Kerstconcert

Zie voor meer informatie en
wetenswaardigheden over Heijen
de site van Hèjje Mojjer:
www.heijen.info

Zondag 21 december
19.30 uur Markt Gennep
Fanfare EMM en anderen - Kaarsjesavond

Redactie:
Hans Boekholt
Marjo Boekhorst
Sjannie Janssen
Henk Kerkhoff
Erica Reintjes
Ricky Reintjes
Advertenties en verspreiding:
Jan Teerling, 06-50805738
Fotografie:
Margriet Arts
Harrie Janssen
Correspondentieadres:
Hèjs Nèjs, Berkenstraat 15,
6598 AZ Heijen
Telefoon: 0485-513506
Ontwerp en Realisatie:
RoverMedia-Group
Hoofdstraat 48 Heijen
www.rovermedia.nl
Druk:
ControlMedia
Steenovenstraat 155
B-2910 Wildert (Essen)
Oplage:
900 stuks
Verschijning:
11 keer per jaar
Inlevering kopij:
dorpsblad@heijen.info
Deadline voor aanleveren van bijdragen in de vorm van teksten etc.
tot uiterlijk de 1e van de maand;
fotomateriaal bij voorkeur tot een
week hiervoor.

De volgende Hèjs Nèjs
verschijnt op:
17 december 2014.

Woensdag 31 december 2014 (Oudjaarsdag)
V.V. Heijen/Heijs Hepke - Oliebollenactie
Donderdag 1 januari 2015 (Nieuwjaarsdag)
13.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen - Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 3 januari 2015
20.00 uur Zaal Schuttershof
De Wortelpin - JeugdPrinsenbal
Zondag 4 januari 2015
12.00 uur D’n Toomp
Die Original Maastaler - Nieuwjaarsconcert
Donderdag 8 januari 2015
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen
Zaterdag 10 januari 2015
20.30 uur Zaal Schuttershof
C.V. De Wortelpin - Prinsenbal
Jubileumweekend 55 jaar C.V. De Wortelpin
Vrijdag 23 januari 2015
Jubileumavond
Zaterdag 24 januari 2015
Kindermiddag / Grote Party met feestband
Zondag 25 januari 2015
Jubileumreceptie. Tevens Prinsenreceptie
Donderdag 5 februari 2015
13.30 uur D’n Toomp
K.B.O. - Kienen
Zondag 8 februari 2015
14.30 uur Sportpark “de Heikamp”
V.V. Heijen 1 – Constantia 1
Zaterdag 14 februari 2015 t/m
dinsdag 17 februari 2015
Carnaval
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Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer:
(ambulance, brandweer, politie)		

112

Politie:				
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0900 - 8844
Huisartsen:			
Huisartsenpraktijk Gennep
Europaplein 5, 6591 AV Gennep		
0485 - 512317
Spoed:
0485 - 518822
Huisartsenpraktijk Ottersum
Raadhuisplein 1, 6595 AK Ottersum
0485 - 512717
Spoed:
0485 - 512490
Buiten kantooruren:
Huisartsenpost
Maasziekenhuis Boxmeer eo		
0900 - 8880
Apotheek:			
Medsen Aphotheek Gennep
Brugstraat 25, 6591 BA Gennep		
0485 - 545500
Gemeentehuis:			
Ellen Hoffmannplein 1,
6591 CP Gennep		
0485 - 494141
Bibliotheek op school 		
voor kinderen van 0 - 12 jaar
Iedere dinsdag van 8.30 - 10.00 uur
(m.u.v. schoolvakanties)
Basisschool De Heggerank		

0485 - 512053

Ziekenhuis:
Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1,
5835 DV Beugen		

0485 - 845000

Storingen:			
Gas en elektriciteit		
0800 - 9009
0800 - 0233040
Water (WML)		
Milieuklachten:			
Milieuklachtentelefoon		
043 - 3617070
Dierenambulance:
Dierenambulance
Nijmegen e.o. (DAN)		

024 - 3550222

Kerk:
Parochie H. Dionysius Heijen
Pastoor: H. Reijnen, Hoefstraat 39,
6598 AM Heijen		

0485 - 511533

Thuiszorg:
Thuiszorg Pantein		

0900 - 8803

Sensoor
Proteion Thuiszorg		
Proteion Schoon		

088 - 850 00 00
088 - 850 00 00

SOS telefonische hulpdienst:
Dag en nacht aandacht		

0900 - 0767

Meer info over Heijen:
Naast de informatie in Hèjs Nèjs
kunt u voor meer nieuws over ons
mooie dorp terecht op de site:

www.heijen.info

Grip op je
financiële
huishouding

Dag en nacht
jouw bankzaken
beheren

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
www.rabobank.nl/lvcm

